Gentofte Kommune
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid
____________________________________________________________________

Vejledning om medlemstilskud og administrationstilskud
Denne vejledning forklarer, hvordan foreninger i Gentofte kommune kan søge om
medlemstilskud til aktive medlemmer under 25 år.
Hvem kan søge medlemstilskud?
Alle foreninger i Gentofte Kommune kan søge om medlemstilskud, hvis


Foreningen er godkendt af Folkeoplysningsudvalget, og



Foreningen har medlemmer under 25 år, der betaler mere end 200 kr. i årligt
kontingent hvis der modtages tilskud under gruppe 2.

Fordeling af medlemstilskud.
Medlemstilskuddet fordeles på følgende måde:
Gruppe 1:
Hvert år afsættes en pulje, som fordeles til foreningerne.
Folkeoplysningsudvalget fordeler hvert år puljen imellem de indkomne ansøgninger fra
foreningerne i forhold til tilskuddets størrelse det foregående år sammenholdt med antal
medlemmer/indbetalt kontingent for medlemmer under 25 år i seneste regnskabsår.
Gruppe 2:
Idrætsforeninger, spejdergrupper og andre foreninger modtager et grundtilskud på 36 kr.
pr. medlem under 25 år med undtagelse af de foreninger der er nævnt i gruppe 1.
Herefter fordeles den resterende pulje til idrætsforeninger, spejdergrupper og andre
foreninger i forhold til indbetalt kontingent for medlemmer under 25 år i 2019 eller seneste
regnskabsperiode.
Foreninger, der afholder aktiviteter for handicappede, indgår i fordelingen med det
tredobbelte af kontingentindbetalingen for de handicappede deltagere uanset alder.
Derfor skal du angive navn, handicap og årskontingent for handicappede i
Foreningsportalen.
Foreninger, som blev optaget under Gentofte-ordningen i 2019, kan modtage tilskud fra
optagelsestidspunktet, dog skal foreningen kunne præstere et revideret regnskab.
Tilskudstildelingen for en ny forening vil tage udgangspunkt i en konkret vurdering af
kontingentindbetalingen.
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Vejledning om medlemstilskud og administrationstilskud
Øvre grænse for medlemstilskud
Tilskuddet pr. medlem kan højest udgøre 2/3 af den gennemsnitlige medlemskontingent
for de aktive medlemmer, der indgår i tilskudsfordelingen.
For udbetaling fra 2012 blev den øvre grænse for modtaget medlemstilskud pr. medlem
under 25 år under Gentofte-ordningens gruppe 2 sat til max. 750 kr.
Sådan søger foreningen om medlemstilskud.
Alle tilskud til foreninger søger via Foreningsportalen.
Foreningsportalen henter selv medlemstallene direkte fra det Centrale Forenings Register
(CFR), og de skal/kan derfor ikke indtastes.
Følgende skal udfyldes og uploades i Foreningsportalen:
 Samlet kontingent for aktive medlemmer under 25 år i regnskabsår 2019
 Oversigt over handicappede medlemmer, hvis der er sådanne i foreningen i 2019
eller seneste regnskabsperiode
 Oplysninger om foreningens formand, kasserer og kontaktperson skal opdateres
 Revideret og underskrevet regnskab uploades
 Referat fra seneste generalforsamling uploades
Det reviderede regnskab skal være underskrevet af foreningens samlede bestyrelse og
være attesteret af revisor. Folkeoplysningsloven stiller særlige krav til foreningens
regnskab, se vejledning om ”Krav til regnskabsaflæggelse.
Vi forventer at foreningens formand eller kasserer søger for, at revisor får et eksemplar af
vejledningen.
Administrationstilskud
Foreninger i gruppe 2, dvs. idræts-, spejder- og andre foreninger får tilskud til deres
udgifter til administration, herunder til udgifter knyttet til kommunens krav i forbindelse med
ansøgning om medlems- og lokaletilskud.
Der skal ikke udfyldes et særskilt skema vedr. dette tilskud, da medlemsantal hentes via
CFR.
Yderligere oplysninger.
Evt. spørgsmål kan rettes til Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid på tlf. 39 98 50 11 eller på
mail Fritid@gentofte.dk
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