SPORT & FRITID

N. J. Fjords Gade 2
8000 Aarhus C
Tel 89 40 48 57
Mail lokaletilskud@sport-fritid-aarhus.dk
www.foreningsportalen.aarhuskommune.dk

Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune

Ansøgning om lokaletilskud
(Ansøgningsfrist 1/4 og 1/10)

Foreningsoplysninger
Navn

CVR-nr.

Kundenr.

1. Motiveret begrundelse

2. Beskrivelse af lokaler og antal af lokaler

3. Oversigt og beskrivelse af de forventede aktiviteter i det/de lokaler der søges tilskud til – herunder antal deltagere per aktivitet

4. Oversigt over de ÅRLIGE drifts- og lejeudgifter der søges støtte til
Foreningens
faktiske udgifter
1

Renter og bidrag af prioritetsgæld af egne lokaler

2

Husleje i henhold til lejekontrakt

3

Hytteleje

4

Halleje - kun efter aftale (intet tilskud til kommunale haller)

5

Ejendomsskatter og renovation

6

Forsikringer vedrørende lokaler

7

Ordinær vedligeholdelse (gulv, vægge og loft)

8

El, vand og varme

9

Løn for rengøring

10

Rengøringsmidler

11

Fornødent tilsyn vedr. åbne- / lukke-funktion

12

Arealleje

13

Tyverialarm

14

I ALT

15

Indtægter ved udlejning og fremleje af lokaler

16

NETTO lokaleudgifter

0,00

0,00

Forbeholdt Sport & Fritid

5. Foreningens medlemsantal opdelt i følgende kategorier
Kun kontingentbetalende medlemmer kan medtælles

0-18 år

19-24 år

25 år og derover

I alt

0

6. Følgende skal vedlægges
1) Seneste regnskab
2) Nyt budget der dokumenterer, at foreningen har midler til egenbetaling
3) Gældende lejekontrakt eller udkast til lejekontrakt
Der er ansøgningsfrist den 1. april og 1. oktober.
Eventuel godkendelse af foreningen og facilitet til lokaletilskud vil kunne ske fra 1. juli henholdsvis 1. januar efter ansøgningsfristen.
Endelig godkendelse er betinget af,
• at lokalerne er godkendt / kan godkendes til foreningens aktiviteter
• at foreningen efterfølgende indsender den godkendte lejekontrakt i underskrevet stand

Underskrift af kasserer eller formand
Kasserer
Formand

Navn
e-mail

Dato

Underskrift
Telefon
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