
Yderligere info – Lejede lokaler og lejrpladser 

Lejede lokaler og lejrpladser 

1. Godkendt lejebeløb 

2. Almindelig vedligeholdelse 

3. El og varme 

4. Rengøring 

5. Fornødent tilsyn 

Pkt. 1 - lejebeløb 

Her dækkes det af Folkeoplysningsudvalget godkendte lejebeløb – i henhold til lejekontrakt og tilskudsberettigede udgifter. 

Leje af godkendte udgifter til bådpladser dækkes ved fremsendelse af faktura. 

Pkt. 2 – Almindelig vedligeholdelse 

Her dækkes almindelig vedligeholdelse i henhold til lejekontrakten. 

Såfremt der er behov for udvidelse af tilskudsrammen for vedligeholdelse, skal foreningen senest 15. marts indføre dette i 

budgetskema for det kommende år. 

Folkeoplysningsudvalget skal godkende en eventuel udvidelse, hvorefter foreningerne modtager svar på ansøgning. 

Ved akut behov behandles ansøgning ad hoc. 

Vedligeholdsudgifter til dækning af cafeteriadrift dækkes ikke. 

Pkt. 3 – El og varme 

Her dækkes udgiften efter forbrug. Det henstilles til foreningerne at være energibevidste. 

Foreningerne har pligt til at gøre Kultur og Fritid opmærksom på væsentlige ændringer i udgifter til el og varme. 

Pkt. 4 – Rengøring 

Der dækkes maksimalt udgifter til rengøring i henhold rengøringsniveauet i folkeskoler beregnet i forhold til anvendelse af 

klubhuset til folkeoplysende aktivitet i 360 dage om året. 

Det vurderes individuelt i forhold til rengøringsbehov i vådrumsarealer. 

Der kan maksimalt medregnes faktisk afholdte udgifter 

Rengøring kan i nogle tilfælde være inkluderet i lejen af lokalet. 

Pkt. 5 – Fornødent tilsyn 

Ved fornødent tilsyn forstås åbne/lukke funktion samt tilsyn af teknisk karakter i klubhuse/lokaler, hvor det vurderes 

nødvendigt, set i forhold til bygningsmasse og/eller tekniske forhold. 

Begrundet ansøgning med opgørelse over forventede udgifter skal forud sendes til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. 

Det skal bemærkes, at tilsyn i nogle tilfælde kan være inkluderet i lejen af lokalet. 

Udgifterne er begrænset til kun at omfatte løn/honorar og kørsel (FOU 28.01.16). 

Der kan maksimalt medregnes faktisk afholdte udgifter. 

  

Leje- eller fremlejeindtægter 

Leje- eller fremlejeindtægter fradrages ved beregningen af tilskudsberettigede lokaletilskudsudgifter. 

Anvendes klubhus af andre foreninger/klubber, skal der kunne påvises lejeindtægt i lokaletilskudsregnskabet. 

Gaver, modtaget som kompensation for lejeindtægt, skal fradrages i lokaletilskudsregnskabet 

 


