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Retningslinier for medlemstilskud til frivillige folkeoplysende 

foreninger pr. 1. juli 2017 
 

1. Før en forening kan få medlemstilskud, skal den godkendes af Folkeoplys-

ningsudvalget ifølge gældende regler for godkendelse af foreninger.  

 

2. Der gives et tilskud til foreningen pr. medlem i alderen fra 0 til 17 år og et til-

skud pr. medlem i alderen fra 18 til 24 år. Der gives ikke tilskud til passivt 

medlemskab, eller til familiemedlemmer der ikke er aktive i foreningen, fx 

via familiemedlemsskab. 

 

3. Medlemstilskuddet betales for tilskudsberettigede medlemmer uanset bo-

pæl.  

 

4. Tilskuddet skal bruges til folkeoplysendevirksomhed for børn og unge under 

25 år, og foreningen skal kunne dokumentere, at tilskuddet er brugt til dette 

formål. 

 

5. Tilskuddet skal indgå i foreningens normale driftsudgifter.  

 

6. Foreningens egenindtægt fra kontingent for medlemmer fra 0-24 år skal 

være mindst lige så stort som medlemstilskuddet. 

 

7. Medlemstilskud gives som et acontotilskud. Det endelige tilskud bliver be-

regnet ud fra foreningens kontingentindtægt fra den tilskudsberettigede al-

dersgrupper (se punkt 6). Hvis medlemstilskuddet er større end foreningens 

kontingentindtægt fra den tilskudsberettigede aldersgruppe, skal differencen 

betales tilbage til Albertslund Kommune. 

 

8. Tilskuddet udbetales én gang om året ultimo januar. Beregningen sker med 

baggrund i den enkelte forenings opgørelse over antal af medlemmer 1. ok-

tober året før. 

 

9. Hvis der kommer ændringer i antallet af medlemmer mellem tidspunkt for 

indberetning og udbetaling, kan tilskuddet ikke ændres. 

 

10. Foreningen skal have en "Foreningskonto" i et pengeinstitut, der er linket op 

til foreningens CVR.nr.  
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11. Godkendte idrætsforeninger og handicaporganisationer kan søge om et for-

højet tilskud til medlemmer med fysiske handicap. Tilskuddet er på 2 gange 

det tilskud, der gives til de 0-17 årige og er uafhængigt af alderen (punkt 2). 

Medlemmet skal, for at få tilskud, være aktivt medlem og skal være i stand 

til at dyrke den idrætsgren, som tilbydes. Foreningen skal på forlangende 

kunne sende en komplet liste over de handicappede medlemmer, hvortil der 

er søgt om forhøjet tilskud til handicappede. 
 

12. Foreninger skal aflevere et godkendt regnskab, hvor kontingentindtægter fra 

medlemmer 0-24 år fremgår tydeligt. Regnskab skal aflægges ifølge reg-

lerne for aflæggelse af regnskab vedtaget af Albertslund Kommune.  

Albertslund Kommune skal jf. den nye Folkeoplysningslov regnskaber for 

foreninger, der har modtaget kommunale tilskud, og foreningerne er derfor 

kun forpligtiget til at indsende tilskudsregnskaber.  

 

13. Foreninger skal indberette korrekte medlemstal for medlemmer under 25 år 

i foreningsportalen – fordelt på de 2 angivne kategorier (0-17 år og 18-24 

år). Ved opgørelse af medlemmernes alder tages udgangspunkt i opgørel-

sestidspunktet. Det betyder, at fylder et medlem 18 år efter opgørelsestids-

punktet den 1. oktober, men inden udbetalingstidspunktet, er foreningen be-

rettiget til tilskud for de 0-17 årige for medlemmet.  

 

14. Erklæring om indhentelse af børneattester er foretaget og skal indsendes 

sammen med regnskab og årsberetning.  

 

15. Foreninger skal føre medlemslister over medlemmer under 25 år. Medlems-

listerne skal indeholde navn, adresse og fødselsdag. Foreningerne skal 

kunne udlevere medlemslisterne til Albertslund Kommunes eksterne revisi-

onsfirma på forlangende.  

 

16. Nye foreninger er berettiget til medlemstilskud fra næstkommende årsskifte 

fra godkendelsen – eksempelvis kan foreninger godkendt januar-december 

2017 modtage medlemstilskud første gang januar 2019. 

 
 


