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Tilskudsregnskab fra foreninger

Regler og vilkår
Information fra Helsingør Kommune
Center for Kultur og Turisme Idræt og Medborgerskab udtager enkelte regnskaber 
til stikprøvekontrol. Foreningen kan derfor efterfølgende blive bedt om at fremsende 
yderligere dokumentation for tilskudsregnskabet.

Foreningensnavn Borsholm Skibstrup Idrætsforening

Modtagne tilskud
Tilskud Helsingør Kommune har modtaget dokumentation for
Skriv beløb uden punktum fx 1000. Skriv 0 "nul" i de felter, hvor der ikke er et beløb.
Materialetilskud (kr.) 0
Kursus- og uddannelsestilskud (kr.) 0
Lokaletilskud (kr.) 0
Ekstraordinært lokaletilskud (kr.) 0
Jolle- og havnepladstilskud (kr.) 0
Ialt (kr.) 0

Aktivitetstilskud og forbrug
Aktivitetstilskud
Aktivitetstilskud (kr.) 41686
Aktivitetstilskuddet er blevet brugt til følgende: 
Aktivitetstilskuddet skal bruges til børn- og ungeaktiviteter i alderen 4 - 25 år. Foreningerne 
bestemmer selv hvordan tilskuddet skal anvendes. Redegør for brugen af aktivitetstilskuddet.

Træner/underviser honorar (kr.) 96000
Træningslejre, stævner eller spejderlejre 
(kr.)

104850

Uddannelse af ungdomstrænere eller ledere 
(kr.)

0

Rekvisitter - herunder sikkerhedsudstyr til 
aktiviteter (kr.)

5000

Igangsættelse af nye aktiviteter for børn og 
unge (kr.)

2000

Uddyb hvilke aktiviteter for børn og unge I 
har igangsat

Håndboldens dag, vennedag og enkelte 
gange haft lokale institutioner på besøg til 
håndboldtræning

Igangsættelse af nye aktiviteter for 
handicappede/socialt udsatte (kr.)

0

Uddyb hvilke aktiviteter for 
handicappede/socialt udsatte I har igangsat
Andre aktiviteter (kr.) 0
Uddyb hvilke andre aktiviteter I har igangsat
Forbrug i alt (kr.) 207850



Difference mellem modtaget aktivitetstilskud 
og forbrug (kr.)

-166164

Tilbagebetaling af kommunale tilskud
Såfremt foreningen ikke har anvendt hele det kommunale tilskud, skal det overskydende 
beløb tilbagebetales til kommunens bankkonto i Spar Nord, reg.nr. 9035 kontonummer 4573 
6144 32, att. LTN01

Kontigentbetaling
Egenbetaling
Foreningens samlede kontingentindtægter i 
aldersgruppen 4 - 25 år (kr.)

101800

Egenbetaling i forbindelse med aktiviteter 
(kr.)

69600

Egenbetaling i alt (kr.) 171400




