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Til folkeoplysende foreninger i Ishøj Kommune

5. marts 2019

Orientering om medlemstilskud 2019
Godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemmehørende i Ishøj Kommune, kan søge
om medlemstilskud i 2019 efter de retningslinjer, som er vedtaget af Ishøj Byråd.
Ansøgningsfristen er den 31. marts 2019.
Medlemstilskud søges gennem Foreningsportalen, hvor medlemstallene skal indtastes.
Regnskab, medlemsliste og erklæring om indhentelse af børneattest skal også indsendes i
Foreningsportalen. Foreningsportalen kan findes via dette link.
Medlemstilskuddet beregnes ud fra antal aktive og kontingentbetalende medlemmer pr. 1.
januar 2019 og ydes forud. Tilskuddet kan maksimalt være af samme størrelse som alle
medlemmernes samlede kontingentindbetaling ifølge foreningens seneste aflagte og reviderede regnskab.
Hvis foreningen har udgifter ved brug af kommunens kopiservice, vil denne udgift blive
modregnet, inden medlemstilskuddet udbetales.

Der er følgende krav ved ansøgning om medlemstilskud
Medlemsliste
Der skal fremgå navn, adresse og fødselsdag på samtlige kontingentbetalende medlemmer pr. 1. januar 2019. Der vil ikke blive udbetalt medlemstilskud til personer, hvor disse
oplysninger ikke er oplyst. Medlemslisten uploades i Foreningsportalen.
Revideret regnskab
Det senest reviderede regnskab med påtegning fra revisor og med underskrift fra alle bestyrelsesmedlemmer skal uploades i Foreningsportalen.
Indhentelse af børneattest
Alle foreninger i Ishøj Kommune skal aflevere en erklæring om indhentelse af børneattest.
Erklæring om indhentelse af børneattest e-godkendes i Foreningsportalen.
Læs mere på side 2.

Foreningen skal i øvrigt være opmærksom på følgende
Tidligere tilskud: Sidste års kommunale tilskud skal fremgå af regnskabet.
CVR nr. og Nem-konto: Foreningen skal være registreret med et CVR nr. og have en Nemkonto. Disse to skal være koblet sammen førend en eventuel udbetaling kan finde sted.
Henvend Jer i foreningens bank, hvis I er i tvivl.
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Satserne for medlemstilskud i 2019 er følgende
Idrætsforeninger og Børne- og Ungdomsforeninger
150,00 kr. pr. medlem over 60 år
250,00 kr. pr. medlem under 25 år
Øvrige foreninger
150,00 kr. pr. medlem uanset alder
Politiske ungdomsforeninger
250,00 kr. pr. medlem under 25 år
(kun for medlemmer bosiddende i Ishøj Kommune)

Tilskud til personer med handicap
Til personer med handicap ydes der dobbelt tilskud.
Dette er gældende for alle kategorier af tilskudsberettigede foreninger.
Handicappet skal være i forhold til aktiviteten, og med mindre handicappet er indlysende,
skal der udfyldes en handicaperklæring.
Handicaperklæringen findes på Ishøj Kommunes hjemmeside under medlemstilskud.
Erklæringen skal uploades i Foreningsportalen.

Børneattest
Alle folkeoplysende foreninger, der søger om kommunale tilskud eller lokaler, skal afgive
en erklæring til kommunen om, at de overholder reglerne om indhentning af børneattester.
Erklæringen skal afgives en gang årligt.
Reglerne om afgivelse af erklæringen omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke
har aktiviteter for børn under 15 år, fx aftenskoler og voksenforeninger.
Erklæringen e-godkendes i Foreningsportalen.
Det er vigtigt, at erklæringen e-godkendes, hvis foreninger ønsker tilskud og mulighed for
lån af lokaler. Manglende e-godkendelse af erklæringen medfører, at Ishøj Kommune ikke
må yde tilskud og anvise lokaler.

Offentliggørelse af foreningens regnskab
Folketinget vedtog i slutningen af 2016 en ændring af Folkeoplysningsloven.
Det betyder, at kommunen har pligt til at offentliggøre regnskaberne fra de foreninger, som
modtager tilskud. Derudover skal kommunen offentliggøre en fortegnelse over foreninger,
der modtager tilskud eller anvises lokaler.
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