VEJLEDNING OVER TILSKUDSBERETTIGEDE – IKKE TILSKUDSBERETTIGEDE
LOKALEUDGIFTER
Vejledningen er udarbejdet ud fra den almindelige praksis i Tønder Kommune og lovens regler, men vejledningen
vil bliver revideret løbende i forhold til udviklingen.
Er du i tvivl om et bilag er tilskudsberettiget, så er du meget velkommen til at kontakte fritidsafdelingen.
Vejl.
pkt.
1

Emne
Leje af
almindelige lokaler og
ridehaller

Tilskudsberettigede udgifter

Private lokaler til foreningsformål, forsamlingshuse, ridehaller, rytterstuer. Der skal
være en lejekontrakt.
Lokalerne skal skønnes egnede til formålet og
være beliggende inde for landets grænser eller
Sydslesvig.

2

Leje af
hytter og
lejrpladser

3

Renter og
bidrag af
prioritetsgæld.

4
5

Skatter
Afgifter

6

Forsikringer

7

Opvarmning

8

Belysning/el

9

Løn til rengøring
og fornødent
tilsyn

10

Almindelig vedligehold i egne og
lejede lokaler

Leje af hytter til weekendture og sommerlejre.
"Løse" lejemål, hvor foreningen kun lejer
weekends eller enkeltdage.
Lejrpladser hvor der er godkendt en ”lokaleandel” (landslejre).
Lejemålene skal skønnes egnede til formålet og
være beliggende indenfor landets grænser eller
i Sydslesvig.
Renter og administrationsbidrag af prioritetslån.
Renter af byggelån fra ibrugtagningstidspunkt.
Ved prioritetsgæld forstås lån optaget med pant
i ejendommen.
Ejendomsskatter
Vand, renovation, spildevand, rottebekæmpelse.
Skorstensfejning
Evt. oliefyrsabonnement
Lovpligtige alarmer (skydeafdelinger)
Bygningsforsikring (brand, tyveri, glas og
kummeforsikring) for egne bygning.
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for lønnet
personale der varetager rengøring og fornødent tilsyn
Gas, petroleum, fjernvarme m.v. der er nødvendigt til opvarmning
Udgifter til el-opvarmning
almindelig forbrugs el
Lønudgifter til rengøring og fornødent tilsyn
med lokalerne
kun tilskudsberettiget hvis der medsendes dokumentation for indberetning til SKAT
Maling, pensler, tapet og nødvendige småting m.v.
Nøgler og nødvendige udskiftninger af låsesystemer
Elpærer til bygningen
Ildslukkere og røgalarmer til sikring af lokalerne
Almindelige reparationer af vægge, lofter,
yderdøre, vinduer, håndvaske, toilet samt
komfur/køleskab
Rengøringsmidler og remedier
Toiletpapir, håndklæder, håndsæbe

Ikke tilskudsberettigede udgifter
Entréudgifter (eks. billetter til svømmehal,
keglebaner, bowlinghal, legeland m.v.).
Kommunale lokaler eller andre anvisningsberettigede lokaler.
Overnatningsudgifter til campingpladser, vandrerhjem m.v.
Leje af udendørsarealer herunder kunstgræsbane m.v..
Lokaleudgifter i forbindelse med andespil, bingo eller lign. indtægtsgivende arrangementer.
Staldleje.
Arrangementer med entréudgifter.
Leje af kanoer, cykler m.v.
Overnatningsudgifter til campingpladser og
vandrehjem.
Hytteleje til sociale arrangementer for medlemmerne m.v.
Lokaleudgifter i forbindelse med andespil, bingo eller lignende indtægtsgivende arrangementer.
Afdrag på gæld.
Renter af almindelige kautions lån og kassekreditter.
Morarenter

TV og radio licens
Installering af tyverialarmer
Fejlalarmer
Afdrag på kloakbidrag.
Erhvervsforsikring
Løsøreforsikring
Kollektiv ulykkesforsikring
Forsikringer/kontingenter til hovedforbund
Brænde til lejrbål
El vedr. udendørsbelysning
Banebelysning
Tilsyn med udendørsanlæg
Udgifter til evt. kontorpersonale, ledere, trænere og instruktører
Inventar og løsøre
Vedligeholdelsesudgifter i lejede lokaler, der
ikke fremgår af lejekontrakten
Vedligeholdelse af tilkørselsveje og udenoms
arealer herunder græsklipning, snerydning
Hvidevarer der er anskaffet i forbindelse indtægtsgivende udlejningsvirksomhed, vask af
sportstøj m.v.

Før større vedligeholdelsesarbejder eller genanskaffelser skal fritidsafdelingen kontaktes.

