
Lokaletilskud 
  
Oversigt over udgifter, der kan fremgå i drift og ordinær vedligeholdelse ved ansøgning om lokaletilskud. 
Listen er ikke udtømmende. Ved tvivlsspørgsmål kontakt kulturogfritid@greve.dk  
 
Bemærk, at foreninger skal have et politisk godkendt aftalegrundlag for at ansøge om lokaletilskud. 
 
Udvidelse af driftsudgifter på mere end ti procent fra tidligere år skal forhåndsgodkendes af Kultur- og 
Fritidsadministrationen. 
  

Udgift Tilskudsberettiget  Ikke tilskudsberettiget  
Ordinær   
vedligeholdelse  

 Materialer og redskaber til almindelig 

vedligeholdelse i aktivitetslokalet, som 

eks. tapet, maling og elpære 

 Reparation og vedligeholdelse af 

nagelfast udstyr fx radiatorer  

 Udgifter til fornyelse i særlige tilfælde, 

hvis det kan godtgøres/bevises, at 

fornyelsen vil være billigere end 

reparationen  

 Nøgler og låsesystemer (yderdøre, kun 

egne lokaler)  

 Ekstraordinær 

vedligeholdelse som:  

 Udskiftning af alle tæpper 

eller gulve  
 Udskiftning af døre og 

vinduer   

 Nyt inventar købes  

 Udskiftning af fyr  

 Flytning eller isolering af 

vægge og tag m.m.  

Rengøring   Rengøringsmaterialer (udstyr til at holde 

aktivitetslokalet rent med)  

 Almindelige 

husholdningsprodukter som 

wc-papir, opvaskesæbe, 

håndklæder osv.  

Skatter og afgifter   Ejendomsskatter (kun egne lokaler)  

 Kommunale udgifter som 

rottebekæmpelse og renovation  

 Vandafgift  

 Lovpligtige afgifter vedr. miljø, sundhed 

og brand mm.  

 Telefonabonnement   

 TV-licens  

Renter af 

prioriteringsgæld 

(kun egne lokaler)  

 Renter af prioritetsgæld anvendt til 

anlægsudgifter til det pågældende 

lokale  

 Afdrag på gæld samt gebyr  

 Morarenter  

 Stempelafgifter  

 Renter af forbrugslån og 

kassekredit  

 Strafgebyrer  

Forsikringer vedr. 

ejendommen  
 Bygningsforsikring (kun egne lokaler)  

 Glasforsikring  

 Kummeforsikring  

 Løsøreforsikring (inventar, 

udstyr)  

 Ansvarsforsikring  

 Ulykkesforsikring  

Driftsudgifter   El  
 Vand  
 Varme  

 Belysning af udendørsanlæg  

Fornødent tilsyn   Udgifter til tilsyn med lokaler og 

lejrpladsen, hvis omfanget er godkendt af 

Kultur- og Fritidsadministrationen  

 Lønudgifter/honorar til 

træner/leder/bestyrelse/ansatte 
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 Driftsudgifter til reparation og 

vedligeholdelse af alarmanlæg med max 

1.500 kr. årligt  

 Al fornødent tilsyn skal dokumenteres 

specielt og godkendes før afholdt 

udgift af Kultur- og 

Fritidsadministrationen  

for udførsel af fornødent 

tilsyn  

Lejeaftaler  
  

 Udgift til leje  
 Udgifter til almindelig vedligeholdelse jf. 

lejekontrakten  

  

 


