
  

 

Tilskudsregnskab vedr. 2019 - Tilskud til folkeoplysende foreninger 

______________________________________________________________________________________ 
Foreningsnavn: 
__________________Teaterbøtten_________________________________________________________ 
 
Tilskud Helsingør Kommune har modtaget dokumentation for  
Materialetilskud  45000,00kr. 
Kursus- og uddannelsestilskud  0,00 kr. 
Lokaletilskud  0,00 kr.  
Ekstraordinært lokaletilskud 0,00 kr. 
Jolle- og havnepladstilskud  0,00 kr. 
I alt 45.000,00 kr. 
 
Modtaget aktivitetstilskud 22.349,30 kr.       
Aktivitetstilskuddet skal bruges til børn- og ungeaktiviteter i alderen 4 - 25 år. Foreningerne bestemmer 
selv hvordan tilskuddet skal anvendes. Redegør for brugen af aktivitetstilskuddet ud fra nedenstående 
(uddybning på side 3): 
   
Træner/underviser honorar:  200.000,00 kr. 
Træningslejre, stævner, spejderlejre: 12.430,00 kr. 
Uddannelse af ungdomstrænere og ledere 0,00 kr. 
Rekvisitter herunder sikkerhedsudstyr til aktiviteter: 12.654,94 kr.  
Igangsættelse af nye aktiviteter for børn og unge (uddyb): 
_______________________________________________________________________: 0,00 kr. 
Igangsættelse af nye aktiviteter for handicappede/socialt udsatte (uddyb):  
_______________________________________________________________________: 0,00 kr. 
Andet (uddyb): Leje af udstyr til lys og lyd til årlig forestilling     ____________________: 63.750,00 kr. 
I alt 288.834,94 kr. 
 
Difference mellem modtaget aktivitetstilskud og forbrug -221.485,64 kr.  
Såfremt foreningen ikke har anvendt hele det kommunale tilskud, skal det ubrugte beløb tilbagebetales til 
kommunens bankkonto i Spar Nord, reg.nr. 9035 kontonummer 4573 6144 32, att. LTN01 
   
Kontingent- og deltagerbetaling i 2019:  
Foreningens samlede kontingentindtægter i aldersgruppen 4 - 25 år:  206.550,00 kr. 
Egenbetaling i forbindelse med aktiviteter i aldersgruppen 4 - 25 år: 0,00 kr. 
Egenbetaling i alt:  0,00 kr. 
 
 

  



  

Det attesteres hermed, at det modtagne tilskud er anvendt i overensstemmelse med 
folkeoplysningslovens bestemmelser samt i henhold til kommunens fastsatte regler og meddelte 
bevillinger.  

Dato: Navn:  Underskrift:  Titel:  
   Formand 
   Bestyrelsesmedlem 
   Bestyrelsesmedlem 
   Bestyrelsesmedlem 
   Bestyrelsesmedlem 
   Bestyrelsesmedlem 
   Bestyrelsesmedlem 
   Bestyrelsesmedlem 
   Bestyrelsesmedlem 
   Bestyrelsesmedlem 

Ifølge folkeoplysningsloven skal tilskudsregnskabet underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.  
 
Center for Dagtilbud og Skoler udtager enkelte regnskaber til stikprøvekontrol.  
Foreningen kan derfor efterfølgende blive bedt om at fremsende yderligere dokumentation for 
tilskudsregnskabet.  
 
Regnskabsskemaet, medlemstal og erklæring om indhentelse af børneattest indsendes til Center for 
Dagtilbud og Skoler via kommunens tilskudssystem senest den 31. januar.  
 
Vejledning til udfyldelse af regnskab: 

Træner/underviser honorar: Udgifter til træner- og underviserhonorar for børn og unge   

Træningslejre, stævner, spejderlejre: Udgifter der er relateret til lejre og stævner. Herunder transport, 
turneringsgebyr og overnatninger. Udgifter til sociale arrangementer og ture er ikke omfattet af ovennævnte. 
 
Uddannelse af ungdomstrænere/ledere: Foreningen kan vælge at bruge aktivitetstilskuddet som et supplement til 
det tilskud der evt. allerede er søgt via Kommunens kursus- og uddannelsespulje. Uddannelsen/kurset skal have et 
sigte rettet mod børn- og unge. 
  
Rekvisitter herunder sikkerhedsudstyr til aktiviteter: Udgifter til forenings rekvisitter og sikkerhedsudstyr til brug i 
foreningens aktiviteter. Tøjindkøb, møbler og renoveringsarbejder af foreningens lokaler er ikke omfattet af dette. 
 
Igangsættelse af nye aktiviteter for børn og unge: Har foreningen igangsat nye aktiviteter for børn og unge, som 
ikke er omfattet af ovennævnte, kan udgifterne anføres her. 
  
Igangsættelse af nye aktiviteter for handicappede/socialt udsatte: Har foreningen igangsat nye aktiviteter for 
handicappede/socialt udsatte, som ikke er omfattet af ovennævnte, kan udgifterne anføres her. 


