
 

Henvendelse vedr. aktivitetstilskud: Kultur, Idræt og Folkeoplysning, e‐mail: aktivitetstilskud@hillerod.dk eller til 
Betina Stork på tlf. 72 32 53 14 
 

Vejledning til ansøgning om aktivitetstilskud 
 
Hillerød Kommune yder tilskud til godkendte, folkeoplysende foreninger, der har aktiviteter 
for børn og unge under 25 år. Der kan søges støtte til aktiviteter inden for idræt og 

samfundsengageret børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. 
Deltagere i handicapforeninger kan modtage tilskud uanset alder.  
 

Ved ansøgning om aktivitetstilskud skal der indsendes ansøgningsskema og 
regnskab/regnskabsskema til aktivitetstilskud@hillerod.dk 

 

Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2022. 
 

Inden ansøgning sendes, bedes I sikre sig at alle nedenstående punkter er i orden: 
 

Vedr. ansøgningsskemaet  
 Ansøgningsskemaet er udfyldt, inkl. de årlige kontingentstørrelser relateret til de 

forskellige aldersgrupper. 

 Medlemsantal er angivet for de oplyste aldersintervaller.  
 

Vedr. regnskabet  

 Regnskabet er det seneste. 

 Regnskabet er revideret, godkendt og i underskrevet stand. 

 Dokumentation på regnskabets godkendelse på generalforsamling skal medsendes. 
Denne dokumentation sker ved at dirigenten underskriver  

regnskabet eller ved at dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingen, 
hvoraf det fremgår at regnskabet er godkendt.  

 Kontingentindbetalinger og kommunale tilskud fremgår af regnskabet. 

 Der skal medsendes et udfyldt regnskabsskema, hvis ikke foreningens regnskab i 
forvejen indeholder oplysningerne i skemaet.  

 Hvis foreningens seneste regnskab ikke er revideret og godkendt inden 
ansøgningsfristen, kan dette sendes efterfølgende. Selve ansøgningen med medlemstal 

og kontingentstørrelser skal dog sendes inden 1. april 2022.  
 

Andet  
 Foreningen skal fremgå af kommunens offentlige foreningsregister og alle 

foreningsoplysninger skal være korrekte på ansøgningstidspunktet. Foreningerne har 
ansvaret for at opdatere oplysningerne i foreningsregistreret.  

 Foreningen skal have indsendt den årlige ”Erklæring om indhentelse af børneattest” for 
ansøgningsåret. 

 Der skal ikke indsendes medlemsliste, når der søges om aktivitetstilskud. Men i 

forbindelse med behandling af ansøgningerne vil der blive foretaget stikprøvekontrol af 
medlemslister. Alle foreninger, der modtager aktivitetstilskud, skal kunne fremvise en 

medlemsliste. Medlemslister skal være opgjort pr. 31/12. Der skal være navn og 
adresse på alle medlemmer samt fødselsdato og år på alle medlemmer under 25 år. 

 

Som nyt i år, skal fodboldklubber udfylde opgørelse over medlemmer i særskilt skema, idet 
aldersinterval er tilrettelagt ud fra tildeling af tider på kunstgræs samt idrætshaller og 

gymnastiksale. 
 
VIGTIGT  

Foreningens CVR nr. skal være tilknyttet en NEM-konto. Dette sikres ved at kontakte banken. 

mailto:aktivitetstilskud@hillerod.dk

	Vejledning til ansøgning om aktivitetstilskud

