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1. Grundlag for godkendelse og tilskud via greveordningen
Greveordningen er en samlet beskrivelse af tilskudsrammer og retningslinjer i Greve Kommune for både de
lovmæssige og de lokale tilskudsordninger.
Folkeoplysningsloven, som er det lovmæssige udgangspunkt har til formål at sikre rammerne for, at børn,
unge og voksne kan starte og tage del i den frie folkeplysende virksomhed.
Greve Kommune yder ikke tilskud og/eller anviser kommunale lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd
modarbejder eller underminere demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
Endvidere skal kommunen sikre, at der ikke ydes tilskud til foreningsaktiviteter, der karakter af gudsdyrkelse
eller kirkelig handling.
Godkendte folkeoplysende foreninger er via Folkeoplysningsloven sikret visse tilskud og Greveordningen er
Greve Kommunes udmøntning af loven.
Folkeoplysningsloven og Greveordningen administreres af Center for Politik, Organisation og
Borgerbetjening – Kultur og Fritidsafdelingen.
Rådgivning af foreninger varetages af Idræts- og FritidsSekretariatet.
Tilskud og puljer ansøges via AKTIV I GREVE på www.aktivigreve.dk
Ved tvivl behandler og beslutter Kultur- og Fritidsudvalget fortolkninger af Folkeoplysningsloven.

2. Frivillige foreninger
Der findes mange former for aktiviteter og alle kan oprette en forening. Herunder ses et udpluk af de
foreningstyper, som er registeret i Greve Kommune.
A)
B)
C)
D)
E)

Selvorganiserede grupper – grupper, som mødes om en fælles aktivitet uden vedtægter m.v.
Patient- eller interesseorganisationer/foreninger.
Grundejerforeninger.
Politiske foreninger. (Politiske ungdomsforeninger kan være folkeoplysende.)
Foreninger – Idræts- eller fritidsforeninger, som evt. har vedtægter og bestyrelse, men som ikke
ønsker at søge optagelse som folkeoplysende forening. Aktiviteten kan have et indhold der ikke er
folkeoplysende.
F) Folkeoplysende frivillige idræts- og fritidsforeninger
Hvis foreningen ønsker at blive en godkendt folkeoplysende forening giver det foreningen mulighed for at
søge tilskud og få stillet egnede, ledige kommunale lokaler gratis til rådighed til sin aktivitet.

2.1 Godkendelse som folkeoplysende frivillig forening
Godkendelse sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven, hvor formålet med det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab som skal styrke
folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt
og engageret i samfundslivet.
For at blive en godkendt folkeoplysende forening i Greve Kommune skal foreningen leve op til en række
krav. Foreningen skal:
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Afholde en stiftende generalforsamling, hvor bestyrelsen bliver dannet og foreningens vedtægter
bliver godkendt.
Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten.
Have en bestyrelsen på mindst tre personer. Hovedparten af bestyrelsen har bopæl i Greve
Kommune eller kan dokumentere deres tilhørsforhold til Greve Kommune. (F.eks. tidligere bopæl i
Greve Kommune.)
Være demokratisk opbygget – bestyrelsens medlemmer skal være valgt eller udpeget af
foreningsmedlemmer ved den årlige generalforsamling.
Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab (deltage i foreningens aktiviteter) og have mindst
fem betalende medlemmer. Det betyder, at passive medlemmer ikke tæller med.
Skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens vedtægter.
Foreningen skal være hjemmehørende i Greve Kommune. I Greve betragtes foreninger at være
hjemmehørende, når:
 Den overvejende del af medlemmerne er bosiddende i Greve Kommune eller har en
tilknytning hertil jf. bestyrelsessammensætningen
 Foreningens aktiviteter primært afholdes i Greve Kommune.
 Foreningen kan i særlige tilfælde opnå dispensation for ovenstående kriterier. Fx hvis
aktiviteten er ny i Greve.
Foreningen skal have aktiviteter, der er almennyttige og kontinuerlige. Mindst fire gange årligt.
Foreningen er forpligtet til at indhente erklæring om børneattest.
Foreningen er forpligtet til at overholde databeskyttelsesloven.
Hvis foreningen modtager tilskud fra Greve Kommune, skal tilskudsregnskab offentliggøres.
Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt.
Foreningens overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner.

Hvornår kan foreningen godkendes?
Foreninger der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende foreninger kan ansøge løbende.
Forinden ansøgningen kan foreningen søge rådgivning hos Idræts- og FritidsSekretariatet.
Kontaktoplysninger findes på ifs-greve.dk
Den færdige ansøgning sendes til kulturogfritid@greve.dk, som sender den videre til høring i det råd, hvor
aktiviteten hører hjemme inden endelig behandling i Kultur- og Fritidsafdelingen.

2.2 Tilskudsmuligheder
Alle godkendte folkeoplysende frivillige foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for
børn og unge under 25 år har mulighed for at modtage følgende tilskud.

Medlemstilskud
Medlemstilskud er et lovpligtigt tilskud for børn og unge under 25 år, hvor Kultur- og Fritidsudvalget har
godkendt rammen for tilskuddet og følgende kriterier for at kunne modtage tilskud:
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Holdet, hvor det enkelte medlem går, skal mødes minimum fire gange årligt.
Medlemstilskuddet kan ikke overstige kontingentet.
Idrætsforeninger har én kategori af medlemstilskud.
Fritidsforeninger har tre kategorier:
o Kategori 1: Holdet mødes mindst fire gange årligt.

o
o

Kategori 2: Holdet mødes gennemsnitlig en gang ugentligt i 40-100 timer pr. år. (I
gennemsnitlig 40 uger om året fra 1-2,5 timer ugentligt)
Kategori 3: Holdet mødes mindst en gang om ugen – minimum 100 timer pr. år. (I
gennemsnitlig 40 uger om året mindst to timers ugentlig kontinuerlig aktivitet, hvortil der
kobles ti mødepligtige aktiviteter om året. Fx lejrture, stævner, opvisninger o.a. som er
godkendt i forbindelse med optagelse som forening.)

Hvornår skal medlemstilskud søges?
For at modtage tilskud til medlemmer skal foreningerne registrere deres medlemsoplysninger i det Centrale
Forenings Register (CFR).
Medlemsoplysninger registreres inden den 31. december i kalenderåret. Udbetalingen sker senest den 1.
maj det følgende år. Registreringen sker digitalt og efter vejledning via dette link: www.medlemstal.dk

Lokaletilskud
I Folkeoplysningsloven står, at godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til egne eller lejede
lokaler, herunder haller og lejrpladser på minimum 65 procent af driftsudgifterne til aktiviteter for børn og
unge under 25 år. Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der godkender ansøgningen.
Kultur- og Fritidsudvalget kan undlade at give lokaletilskud til:
 Nye ansøgninger, hvis der kan anvises et egnet kommunalt lokale.
 Driftsudgifter til nye haller, herunder ridehaller.
 Nye lejemål, såfremt lejemålet medfører merudgifter for kommunen.
 Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen.
Godkendes ansøgningen ydes der et tilskud på 91 procent (i 2020 budgettet) af driftsudgifterne, dog
fratrukket andelen af de deltagere, der er over 25 år. Tilskudsprocenten svarer altid til den gældende takst,
der besluttes i budgettet.
Foreningen skal årligt redegøre for deres aktivitetstimetal samt andelen af medlemmer under 25 år. Ledere,
instruktører og bestyrelsesmedlemmer skal ikke medregnes i denne redegørelse.
Kultur- og Fritidsudvalget kan nedsætte lokaletilskuddet:
 Hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere.
 Hvis driftsudgifterne ikke står i et rimeligt forhold til lokalets anvendelse i øvrigt.
 Hvis der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der var tale
om foreningens eget lokale m.v.
 Nye lokaler og lejrpladser hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for
kommunen.
Tilskud til rytterstue ydes med maksimalt 1 1/4 time om ugen pr. fem medlemmer og højst fire timer pr. dag.
Der ydes ikke tilskud til stald.
Hvornår skal lokaletilskud søges?
Det godkendte aftalegrundlag skal fremgå af lokaleansøgningen, som udfyldes via AKTIV I GREVE senest den
31. januar.
Greve Kommune har udarbejdet et dokument, hvor det tydeligt fremgår, hvilke udgifter, der kan fremgå i
drift og ordinær vedligeholdelse.
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Et eventuelt nyt aftalegrundlag skal behandles og godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget inden der kan opnås
tilskud.
Foreningerne kan forvente at modtage deres lokaletilskud i maj.

Tilskud til træner-, leder- og lærerkurser
Formålet med tilskud til træner-, leder- og lærerkurser er, at uddanne velkvalificerede trænere, ledere og
lærere i folkeoplysende foreninger.
Der kan ikke søges om tilskud til:
 Deltagelse i møder, som delegeretmøder, forbundsmøder, interne ledermøder og lign.
 Konferencer
 Trænings- og sommerlejre
 Rejseomkostninger
Tilskud til kursus refunderes med maksimalt 2.000 kr. pr. kalenderår til samme person.
Såfremt ansøgningerne overstiger puljen til tilskud, reduceres tilskuddet procentvis pr. deltager.
Hvornår skal tilskud til træner-, leder- og lærerkurser søges?
Kursustilskud søges via AKTIV I GREVE senest den 1. november for perioden november året før til 31.
oktober samme år.
Foreningerne modtager træner-, leder- og lærerkurser inden årets udgang.

2.3 Regnskab
Foreningerne indtaster tilskudsregnskabet i AKTIV I GREVE inden 31. marts det følgende år.
Nye folkeoplysende foreninger, skal efter første års virke fremsende foreningens referat og beretning fra
generalforsamlingen samt foreningens første årsregnskab via AKTIV I GREVE. Referatet og regnskabet skal
dokumentere, at foreningen lever op til de vedtægter, foreningen er godkendt efter.

2.4 Tilsyn
Kommunen forpligter sig til at føre tilsyn med foreninger, som får tilskud og/eller anvender kommunale
lokaler. Dette krav gælder også i forhold til foreninger, der er godkendt på et andet grundlag end
folkeoplysningsloven.
En gang årligt – i januar – offentliggøres de foreninger, som modtager lokale- og medlemstilskud via Kulturog Fritidsudvalgets dagsordener.
Foreninger, der får tildelt kommunale lokaler offentliggøres via AKTIV I GREVE.
For folkeoplysende foreninger gælder, at tilskudsregnskabet gennemgås af Greve Kommune. Heraf
udtrækkes minimum ti procent til en uddybende bilagskontrol.
Udvidet tilsyn
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Hvis der er mistanke om mistænkelig adfærd i en forening, der benytter kommunale lokaler eller får
kommunalt tilskud, undersøger medarbejdere fra Greve Kommune omstændighederne.
Eksempelvis besøges foreningen uanmeldt. Ved uanmeldte tilsynsbesøg skal tilstedeværende ledere
understøtte med informationer og viden om foreningen. De tilsynsførende kan derudover tage dialog med
trænere og medlemmer om foreningens aktiviteter mv.
Derudover skal foreningen eftersende nedenstående til de tilsynsførende, hvis det ikke kan fremskaffes på
stedet:
o
o
o
o
o

Referat fra seneste generalforsamling inkl. formandens beretning
Gældende vedtægter
Regnskab for det seneste regnskabsår
Seneste oplysninger om bestyrelsessammensætningen og medlemsoversigt
Seneste afregning af tilskud samt ansøgning om tilskud og lokalefordeling.

Hvis det giver anledning til et nyt møde, indkaldes de tegningsberettigede for foreningen kort efter til en
opfølgende samtale.
Kultur- og Fritidsudvalget bliver orienteret om besøget og de restriktioner, der eventuelt skal iværksættes.

2.5 Idrætsrådet og Fritidsrådet
Idrætsrådet og Fritidsrådet er lovpligtige råd, som via Folkeoplysningsloven kaldes for §35,2. I rådene sidder
repræsentanter fra det brede folkeoplysende forenings- og aftensskoleliv.
Omfanget og karakteren af rådenes inddragelse på folkeoplysningsområdet skal nedfælges i en
folkeoplysningspolitik. Generelt skal rådene inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for denne
virksomhed, herunder politikker, budgetter og retningslinjer, som eksempelvis denne Greveordning.
Alle, der kan modtage tilskud eller lokaler efter folkeoplysningslovens bestemmelser, har mulighed for at
blive valgt ind i rådene.
Ved foreningsgodkendelse bliver foreningen tilknyttet det råd, hvor aktiviteten hører hjemme.

2.6 Idrætspuljen og Fritidspuljen
I folkeoplysningsloven står, at der skal sætte penge af til udviklingsarbejde inden for lovens område. Greve
Kommune har vedtaget to puljer som understøtter arbejdet. Foreningerne søger puljerne alt efter
aktiviteten. Det er nærmere uddybet i retningslinjerne og kriterier for puljerne, som findes på ifs-greve.dk.
Foreningerne kan søge rådgivning og hjælp forud for ansøgningen hos Idræts- og FritidsSekretariatet.
Ansøgningerne behandles af et nedsat puljeudvalg, som består af medlemmer fra idræts- og Fritidsrådet og
administrationen i Kultur & Fritid.
Puljefordelingen besluttes i Kultur- og Fritidsudvalget.
Hvornår kan Idrætspuljen og Fritidspuljen søges?
Foreningerne søger via AKTIV I GREVE senest den 31. oktober året før.
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www.aktivigreve.dk.
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3. Folkeoplysende aftenskoler
Folkeoplysende aftenskoler er undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende
aktiviteter primært for voksne, hvortil der er tilknyttet den deltagerbetaling. Byrådet kan i særlige tilfælde
beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling.

3.1 Godkendelse som en folkeoplysende aftenskole
Godkendelse sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven, hvor formålet med det frivillige folkeoplysende
arbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab som skal styrke folkeoplysningen
og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i
samfundslivet.
For at blive en godkendt folkeoplysende aftenskole i Greve Kommune skal aftenskolen leve op til en række
krav. Aftenskolen skal:













Afholde en stiftende generalforsamling, hvor bestyrelsen bliver dannet og foreningens vedtægter
bliver godkendt.
Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten.
Have en bestyrelsen på mindst fem personer:
o Som er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag
aftenskolen.
o Holddeltagerne skal have mulighed for at få en plads i bestyrelsen.
Skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens vedtægter.
Foreningen skal være hjemmehørende i Greve Kommune.
Foreningen skal have aktiviteter, der er almennyttige og kontinuerlige
Foreningen er forpligtet til at indhente erklæring om børneattest.
Foreningen er forpligtet til at overholde databeskyttelsesloven.
Hvis foreningen modtager tilskud fra Greve Kommune skal tilskudsregnskab offentliggøres.
Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt.
Foreningens overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner.

Hvornår kan foreningen godkendes?
Foreninger der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende aftenskole kan ansøge løbende.
Forinden ansøgningen kan foreningen søge rådgivning hos Idræts- og FritidsSekretariatet.
Kontaktoplysninger findes på ifs-greve.dk
Den færdige ansøgning sendes til kulturogfritid@greve.dk, som sender den videre til høring i Fritidsråd, hvor
aktiviteten hører hjemme inden endelig behandling i Kultur- og Fritidsafdelingen.

3.2 Tilskudsmuligheder
Godkendte aftenskoler har mulighed for at søge følgende tilskud:

Tilskud til voksenundervisning
I henhold til Folkeoplysningslovens § 2, stk. 2, yder kommunen tilskud til undervisning, studiekredse,
foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible
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tilrettelæggelsesformer for voksne og for børn og voksne sammen, jf. kapitel 4 om folkeoplysende
voksenundervisning.
I ansøgningen om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning skal lønudgifter baseret på den seneste
undervisningsperiode fremgå samt årstallet for undervisningsperioden.
Hvis budgettet til lønudgifter variere væsentligt fra sidste regnskabsperiode skal det begrundes i
ansøgningen.
Debatskabende aktiviteter
Ti procent af tilskuddet til voksenundervisning skal anvendes til debatskabende aktiviteter.
De debatskabende aktiviteter kan ikke indeholde agitation, behandling, underholdning, valgkampagner,
forkyndelse eller udbredelse af overtro.
Puljen til debatskabende aktiviteter kan ikke anvendes til:
 Befordring af deltagere.
 Forplejning og udgifter til overnatning.
 Materiel af blivende værdi.
 Handicapbetingede udgifter.
 Entréudgifter.
Maks. 30 procent af udgifterne må gå til administration.
Fleksible tilrettelæggelsesformer
36 procent af tilskudstilsagnet (40 procent af den del af tilskuddet, som ikke anvendes til debatskabende
aktiviteter) kan foreningen anvende til fleksible tilrettelæggelsesformer.
Fleksible tilrettelæggelsesformer kan bl.a. være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops og ITbaseret fjernundervisning. Fleksible tilrettelæggelsesformer skal klart adskille sig fra den traditionelle
folkeoplysende voksenundervisning. Undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal dog
ligesom traditionel folkeoplysende voksenundervisning foregå på hold, hvor deltagerne er registreret, og det
skal være muligt for alle at tilmelde sig holdene.
Hvornår skal tilskud til voksenundervisning søges?
Ansøgningen udfyldes via AKTIV I GREVE senest den 1. november året før.
Administrationen behandler og godkender ansøgningerne indenfor Byrådets godkendte budget, og
meddeler de enkelte foreninger tilskudstilsagn senest den 1. december for det efterfølgende kalenderår.
Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, udbetales ratevis forud i to lige store rater pr. 1.
januar og 1. juli.
For de foreninger, der ikke er tilsluttet en godkendt landsorganisation, kan kommunen forestå
lønudbetalingen. Lønninger udbetales i det omfang, der er dækning inden for foreningens bevilgede beløb.
Foreningerne indbetaler to gange årligt deres andel af lønningerne pr. 1. april og 1.oktober. Ordningen er
gratis.
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Lokaletilskud
I Folkeoplysningsloven står, at der kan ydes tilskud med mindst 75 procent af driftsudgifterne til almindelige
lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af aftenskoler.
Kultur- og Fritidsudvalget giver tilskud til:
 Andre private lejemål inden for kommunen. Tilskud gives med maks. 1/2 af Statens takster.
 Lejemål i privat ejendom inden for kommunen. Tilskud gives med maks. 1/3 af Statens takster.
Kultur- og Fritidsudvalget kan undlade at give lokaletilskud:
 Hvis der kan anvises et egnet kommunalt lokale.
 Til driftsudgifter til andre lokaler, herunder faglokaler og haller.
Kultur- og Fritidsudvalget kan nedsætte lokaletilskuddet:
 Hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere.
 Hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke står i et rimeligt forhold til lokalets anvendelse i
øvrigt.
 Hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke svare til det normale udgiftsniveau for et til
formålet passende lokale på egnen.
Hvornår skal tilskud til lokale søges?
Ansøgning om tilskud til lokaler til folkeoplysende voksenundervisning søges i foråret og efteråret via AKTIV I
GREVE.
I ansøgningen skal det tydeligt fremgå, på hvilket tidsrum af døgnet rummet skal benyttes samt timeantal og
beløb.

Tilskud til træner-, leder- og lærerkurser
Formålet med tilskud til træner-, leder- og lærerkurser er, at uddanne velkvalificerede trænere, ledere og
lærere i folkeoplysende foreninger.
Der kan ikke søges om tilskud til:
 Deltagelse i møder, som delegeretmøder, forbundsmøder, interne ledermøder og lign.
 Konferencer
 Trænings- og sommerlejre
 Rejseomkostninger
Tilskud til kursus refunderes med maksimalt 2.000 kr. pr. kalenderår til samme person.
Såfremt ansøgningerne overstiger puljen til tilskud, reduceres tilskuddet procentvis pr. deltager.
Hvornår skal tilskud til træner-, leder- og lærerkurser søges?
Kursustilskud søges via AKTIV I GREVE senest den 1. november for perioden november året før til 31.
oktober samme år.
Foreningerne modtager træner-, leder- og lærerkurser inden årets udgang.
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3.3 Regnskab
Aftenskoler aflægger regnskab for sidste års tilskud senest den 15. marts via AKTIV GREVE.
Regnskabet skal dokumentere, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med loven, hvilket betyder, at:
 Den samlede lønudbetaling skal godtgøre, at det kommunale tilskud højst udgør følgende brøkdele
af den udbetalte lovbestemte leder- og lærerløn:
o Undervisning, studiekredse og foredrag 1/3
o Undervisning af handicappede 8/9
o Instrumentalundervisning 5/7
 Der skal udarbejdes et særskilt regnskab og evaluering af debatskabende aktiviteter samt regnskab
og evaluering af eventuel afholdt undervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer. Alle
afholdte udgifter skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med arrangementer.
 Rigtigheden af indberetningerne bekræftes ved underskrift af foreningens bestyrelse og revisor.
I forbindelse med regnskabet skal revisoren udfylde en tjekliste, udarbejdet af Greve Kommune. Tjeklisten
findes på AKTIV GREVE.
Hvis kommunens årlige tilskud udgør mere end 500.000 kr. skal regnskabet underskrives af en registreret
eller statsautoriseret revisor.
Eventuelt for meget udbetalt tilskud tilbagebetales, når Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt regnskabet.
Aftenskoler med flere udgifter end skønnet ved ansøgning om tilskud får deres merudgift dækket, såfremt
rammen for tilskud til voksenundervisning samlet ikke overskrides.
Der foretages ikke regulering for aftenskoler, hvor regnskabet udgør en difference i forhold til tilskuddet på
mindre end 1.000 kr.
Nye folkeoplysende oplysningsforbund, skal efter første års virke fremsende foreningens referat og
beretning fra generalforsamlingen samt foreningens første årsregnskab. Referatet og regnskabet skal
dokumentere, at foreningen lever op til de vedtægter, foreningen er godkendt efter.

3.4 Tilsyn
Kommunen forpligter sig til at føre tilsyn med aftenskoler, som får tilskud og/eller anvender kommunale
lokaler.
En gang årligt – i foråret – offentliggøres de aftenskoler, som modtager tilskud via Kultur- og Fritidsudvalgets
dagsordener.
Aftenskoler, der får tildelt kommunale lokaler offentliggøres via AKTIV GREVE.
For folkeoplysende aftenskoler gælder, at det uploadede tilskudsregnskab gennemgås af Greve Kommune.
Heraf udtrækkes minimum ti procent blandt de folkeoplysende foreninger og aftenskoler til en uddybende
bilagskontrol.
Udvidet tilsyn
Hvis der er mistanke om mistænkelig adfærd i en aftenskole, der benytter kommunale lokaler eller får
kommunalt tilskud, undersøger medarbejdere fra Greve Kommune omstændighederne.
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Eksempelvis besøges aftenskolen uanmeldt. Ved uanmeldte tilsynsbesøg skal tilstedeværende ledere
understøtte med informationer og viden om foreningen. De tilsynsførende kan derudover tage dialog med
trænere og medlemmer om foreningens aktiviteter mv.
Derudover skal aftenskolen eftersende nedenstående til de tilsynsførende, hvis det ikke kan fremskaffes på
stedet:
o
o
o
o
o

Referat fra seneste generalforsamling inkl. Formandens beretning
Gældende vedtægter
Regnskab for det seneste regnskabsår
Seneste oplysninger om bestyrelsessammensætningen og medlemsoversigt
Seneste afregning af tilskud samt ansøgning om tilskud og lokalefordeling.

Hvis det giver anledning til et nyt møde, indkaldes de tegningsberettigede for aftenskolen kort efter til en
opfølgende samtale.
Kultur- og Fritidsudvalget bliver orienteret om besøget og de restriktioner, der eventuelt skal iværksættes.

3.5 Fritidsrådet
Fritidsrådet er et lovpligtigt råd, som via Folkeoplysningsloven kaldes for §35,2. I rådet sidder
repræsentanter fra det brede folkeoplysende forenings- og aftensskoleliv.
Omfanget og karakteren af rådenes inddragelse på folkeoplysningsområdet skal nedfælges i en
folkeoplysningspolitik. Generelt skal rådene inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for denne
virksomhed, herunder politikker, budgetter og retningslinjer, som eksempelvis denne Greveordning.
Alle, der kan modtage tilskud eller lokaler efter folkeoplysningslovens bestemmelser, har mulighed for at
blive valgt ind i rådene.
Ved foreningsgodkendelse bliver foreningen tilknyttet det råd, hvor aktiviteten hører hjemme.

3.6 Fritidspuljen
I folkeoplysningsloven står, at der skal sætte penge af til udviklingsarbejde inden for lovens område. Greve
Kommune har vedtaget to puljer som understøtter arbejdet. Aftenskolerne er tilknyttet Fritidspuljen, hvor der
kan søges midler til udviklingstiltag.
Retningslinjerne og kriterier findes på ifs-greve.dk.
Aftenskolerne kan søge rådgivning og hjælp forud for ansøgningen hos Idræts- og FritidsSekretariatet.
Ansøgningerne behandles af et nedsat puljeudvalg, som består af medlemmer fra idræts- og Fritidsrådet og
administrationen i Kultur & Fritid.
Puljefordelingen besluttes i Kultur- og Fritidsudvalget.
Hvornår kan Fritidspuljen søges?
Aftenskolen søger via AKTIV I GREVE senest den 31. oktober året før.
www.aktivigreve.dk.
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BILAG: Oversigt over tidsfrister
Nedenstående oversigt opsummere tidsfrister i forhold til de enkelte emner, der er beskrevet i
Greveordningen.
Frivillige foreninger
Godkendelse for folkeoplysende forening
Medlemstilskud
Lokaletilskud
Tilskud til træner-, leder- og lærerkurser
Regnskab
Idræts- og fritidspuljen

Tidsfrister
Løbende
31. december
31. januar
1. november
31. marts
31. oktober

Folkeoplysende aftenskoler
Godkendelse som folkeoplysende aftenskole
Tilskud til voksenundervisning
Lokaletilskud
Tilskud til træner-, leder- og lærerkurser
Regnskab
Fritidspuljen
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Tidsfrister
Løbende
1. november
Forår og efterår
1. november
15. marts
31. oktober

