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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Ansøgning om tilskud til hytteleje

Ansvarlig for hytteturen

Foreningen

Foreningens navn

Idrætsforeninger - idébetonede foreninger

Navn

Adresse

E-mail adresse

Tlf. nr. privat

Mobil

Evt. tlf. arbejde

Dato/periode - Antal overnatninger

Dato/periode Antal overnatninger

Deltagergruppe  (f.eks. lilleput fodbold, alle medlemmer)

Deltagergruppe

Antal deltagere

Medlemmer 24 år og derunder Medlemmer 25 år og deroverVoksne, der er med som ledere for børnegruppe

Hyttens navn og adresse

Hyttens navn og adresse

Pris

Husleje - kr. El / varme - kr.
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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Dato Dato

Underskrift - KassererUnderskrift - Formand

Foreningens påtegnelse

Andre oplysninger

Følgende bilag skal vedlægges: 
  
- Lejekontrakt og kvitteringen 
- Kopi af indbydelse til deltagere
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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Godkendte foreninger kan få tilskud til driftsudgifter for lokaler, der lejes til brug for 
foreningsaktiviteter. 
  
Dette gælder også for kortvarig leje af spejderhytter og lignende, hvis brugerne er børn og unge under 25 år

Vejledning til ansøgning om tilskud til hytteleje

Det lejede lokale: 
  
Hovedreglen er, at der er tilskud til leje af spejderhytter, der ligger i Danmark og Sydslesvig. Tilskuddet følger de 
gældende satser for tilskud til private lokaler. 
  
De tilskudsberettigede driftsudgifter omfatter lejebeløb og eventuelle udgifter herudover til el og varme, men 
ikke rengøring eller depositum. 
  
Udover spejderhytter ydes tilskud til (kortvarig) leje af andre lokaler udenfor kommunen. Tilskuddet ydes efter 
Folkeoplysningslovens minimumsregler. Det anbefales at søge forhåndsgodkendelse hos kommunen. 
  
Der gives kun tilskud til halleje, hvis hallen er til rådighed for foreningen alene. For leje af haller i Aalborg Kommune 

gælder 
de almindelige regler. 
Der er ikke tilskud til rene overnatningslejemål i forbindelse med turneringer, stævner, træningslejre og lignende.  
Der er ikke tilskud til leje af sommerhuse, vandrehjem, campingpladser, hoteller og lignende. 
  
Udgiften skal stå i rimeligt forhold til antal deltagere og aktiviteten. Der er et totalt tilskudsberettiget maksimum på 100 
kr. pr overnatning pr. person 
 
Deltagerkredsen (den inviterede målgruppe): 
  
Der er kun tilskud, hvis deltagerkredsen er børn og unge, der ikke er fyldt 25 år. Hvis målgruppen er børn, 
accepteres deltagelse af et passende antal voksne over 25 år som ledere og lignende, uden at der reduceres i 
tilskuddet. 
  
Hvis deltagerkredsen er voksne over 25 år, er der ingen tilskud. 
  
Hvis deltagerkredsen indeholder både børn og voksne, beregnes tilskuddet ud fra antallet af deltagende børn/unge 
under 25 år i forhold til det samlede antal deltagere.  
  
Det er en forudsætning, at deltagerne er medlem af foreningen, og betaler kontingent hertil. 
  
  
Spørgsmål kan rettes til Kultur- og Fritidsafdelingen, Tove Olsen,  
på mail too-kultur@aalborg.dk eller på telefon 9931 4159 
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Følgende bilag skal vedlægges:
 
- Lejekontrakt og kvitteringen
- Kopi af indbydelse til deltagere
Godkendte foreninger kan få tilskud til driftsudgifter for lokaler, der lejes til brug for foreningsaktiviteter.
 
Dette gælder også for kortvarig leje af spejderhytter og lignende, hvis brugerne er børn og unge under 25 år
Vejledning til ansøgning om tilskud til hytteleje
Det lejede lokale:
 
Hovedreglen er, at der er tilskud til leje af spejderhytter, der ligger i Danmark og Sydslesvig. Tilskuddet følger de gældende satser for tilskud til private lokaler.
 
De tilskudsberettigede driftsudgifter omfatter lejebeløb og eventuelle udgifter herudover til el og varme, men ikke rengøring eller depositum.
 
Udover spejderhytter ydes tilskud til (kortvarig) leje af andre lokaler udenfor kommunen. Tilskuddet ydes efter Folkeoplysningslovens minimumsregler. Det anbefales at søge forhåndsgodkendelse hos kommunen.
 
Der gives kun tilskud til halleje, hvis hallen er til rådighed for foreningen alene. For leje af haller i Aalborg Kommune gælder
de almindelige regler.
Der er ikke tilskud til rene overnatningslejemål i forbindelse med turneringer, stævner, træningslejre og lignende. 
Der er ikke tilskud til leje af sommerhuse, vandrehjem, campingpladser, hoteller og lignende.
 
Udgiften skal stå i rimeligt forhold til antal deltagere og aktiviteten. Der er et totalt tilskudsberettiget maksimum på 100 kr. pr overnatning pr. person
 
Deltagerkredsen (den inviterede målgruppe):
 
Der er kun tilskud, hvis deltagerkredsen er børn og unge, der ikke er fyldt 25 år. Hvis målgruppen er børn, accepteres deltagelse af et passende antal voksne over 25 år som ledere og lignende, uden at der reduceres i tilskuddet.
 
Hvis deltagerkredsen er voksne over 25 år, er der ingen tilskud.
 
Hvis deltagerkredsen indeholder både børn og voksne, beregnes tilskuddet ud fra antallet af deltagende børn/unge under 25 år i forhold til det samlede antal deltagere. 
 
Det er en forudsætning, at deltagerne er medlem af foreningen, og betaler kontingent hertil.
 
 
Spørgsmål kan rettes til Kultur- og Fritidsafdelingen, Tove Olsen, 
på mail too-kultur@aalborg.dk eller på telefon 9931 4159
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