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DENNE INFORMATION INDEHOLDER FØLGENDE EMNER 
 
INDHOLD 
 

 Årlig godkendelse af børneattesterklæring 
 

 Registrering af medlemstal og kontingent pr. 01.01.2023  
 

 Registrering af lokaleoplysninger for 2023  
 

 Ansøgning om aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år 
samt ansøgning om lokaletilskud for 2023   
 

 Afregning af aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år 
samt afregning af lokaletilskud modtaget i 2022 
 

 Indsendelse af underskrevet tilskudsregnskab 
 

 Adgang til booking af kommunale lokaler efter d. 31.12.2022 
 

 Borger og Branding er lukket mellem jul og nytår! 
 

 
STARTDATO 

 
Løbende 

 
07.01.2022 

 
07.01.2022 

 
 

07.01.2022 
 
 

07.01.2022 
 
 

07.01.2022 
 
 

 
SIDSTE FRIST 

 
 
 

05.02.2023 
 

05.02.2023 

 
05.02.2023 

 
 

31.03.2023 
 
 

30.11.2023 
 

 

OBS! 
Tilskuds- og foreningsportalen er periodevis lukket i perioden 31. december 2022 - 6. januar 2023, 
begge dage inklusiv, pga. årsskifte og opdatering! 
 
ÅRLIG GODKENDELSE AF BØRNEATTESTERKLÆRING 
 
(OBS! - Gælder alle folkeoplysende foreninger) 
Foreninger som er godkendt som forening under Folkeoplysningsloven, skal godkende 
børneattesterklæringen én gang om året. Børneattesterklæringen kan godkendes året rundt. Det betyder 
f. eks., at en børneattesterklæring der er godkendt d. 10. oktober 2021 er gældende til d. 9. oktober 2022. 
 
Når børneattesterklæringen skal godkendes, bliver man automatisk bedt om det, når man vil logge ind på 
Tilskuds- og foreningsportalen. Selve indhentelse af børneattesterne er et anliggende mellem foreningen 
og politiet, og børneattesterne må ikke fremsendes til Guldborgsund Kommune. 
 
HUSK! – Alle foreninger skal, uanset om man har medlemmer under 15 år eller ej, godkende 
børneattesterklæringen, og dermed, på tro og love tilkendegive, at man har læst, forstået, og vil overholde 
den til enhver tid gældende lovgivning på området. 
 
Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at ansøge om tilskud og/eller låne kommunale lokaler, hvis 
foreningen ikke har godkendt børneattesterklæringen inden for de seneste 12 måneder. 
 
 
REGISTRERING AF MEDLEMSTAL PR. 01.01.2023 
 

 



Da din forening er godkendt som folkeoplysende forening under Folkeoplysningslovens regler, skal du 
hvert år indberette antallet af medlemmer samt frivillige, ledere og instruktører. 
 
Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at ansøge om tilskud eller låne lokaler før dette er foretaget. 
 
Automatisk overførsel af medlemstal fra CFR-registret 
Såfremt din forening indberetter medlemstal til CFR-registreret, er det nu muligt at få medlemstallene 
automatisk overført til Tilskuds- og foreningsporetalen.  
 
Sådan gør du: 

1. Gå ind i Tilskuds- og foreningsportalen 
2. Klik på ”Bruger” i menuen til venstre. 
3. Indtast foreningens CFR-nummer i feltet ”CFRnummer” 
4. Tryk på ”GEM” nederst på siden. 

a. Foreningens medlemstal vil herefter hentes automatisk fra CFR-registret. 
  

 
 

 
 

5. Gå til menupunktet ”Medlemsoplysninger” og indtast kontingentoplysningerne  
i kolonnerne ”Gns. Årskontingent pr. medl”. 
 

 
 
 
HUSK! 



Kun kontingentbetalende medlemmer der deltager i foreningens tilskudsberettigede instruktørledte 
kontinuerlige aktiviteter kan medtages. - Passive og støttemedlemmer skal registreres under ”Passive 
medlemmer”. 
 
Registrering af frivillige ledere: 
Frivillige ledere over 25 år skal kun registreres under ”Antal aktive” såfremt lederen 

 indgår i medlemsregistreringen under aktive kontingentbetalende medlemmer over 25 år, 
 og er aktiv leder for foreningens medlemmer under 25 år, 
 og ikke samtidig er medlem af bestyrelsen. 

 

 
 

 
OBS! Portalen vil være åben for indberetning af medlemstal og kontingent vedr. 2023 fra d. 07.01.2022. 
          Sidste rettidige frist for indberetning er d. 05.02.2023.  

 
REGISTRERING AF LOKALEOPLYSNINGER FOR 2023 
 
Foreninger som er godkendte folkeoplysende foreninger, skal årligt indberette eller godkende allerede 
indberettede oplysninger om foreningens egne eller lejede lokaler, samt oplysninger om, hvilke 
kommunale lokaler og andre faciliteter, som foreningen gør brug af. Dette foretages under menupunktet 
”Lokaleoplysninger” i Tilskuds- og foreningsportalen.  
 
Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at ansøge om lokaletilskud før dette er foretaget. 
 
OBS! Portalen vil være åben for indberetning af lokaleoplysninger vedr. 2023 fra d. 07.01.2022. 
          Sidste rettidige frist for indberetning er d. 05.02.2023.   
 
 



ANSØGNINGER OM AKTIVITETSTILSKUD OG LOKALETILSKUD FOR 2023 
 
Hvis din forening er en godkendt folkeoplysende forening, og tilbyder frivilligt folkeoplysende 
foreningsarbejde for medlemmer under 25 år, er det nu tid til at søge om:  
 

 Aktivitetstilskud vedr. 2023 (Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år). 
o Der ansøges om tilskud til aktivitetstimer ud fra det aktivitetsniveau, som foreningen 

forventer i 2023. 
o Foreningen skal indberette det forventede medlemstal pr. 1. januar 2023 samt 

forventede kontingentindtægter ifm. indberetning af foreningens medlemstal senest d. 
5.2.2023. 

 
 Lokaletilskud vedr. egne eller lejede lokaler vedr. 2023. 

o Der kan kun ansøges om tilskud til forhåndsgodkendte lokaler. 
o Lokalerne skal være registreret i Tilskuds- og foreningsportalen. (Se ovenfor) 
o Der skal ansøges ud fra det forventede udgiftsniveau i 2023. 
o Foreningen skal indberette det forventede medlemstal pr. 1. januar 2023 samt 

forventede kontingentindtægter ifm. indberetning af foreningens medlemstal senest d. 
5.2.2023. 

 
HUSK! Alle ansøgninger skal foretages gennem Tilskuds- og foreningsportalen.  
            Ansøgninger modtaget på anden vis, betragtes ikke som værende indsendt. 
 
OBS! Portalen vil være åben for ansøgning vedr. 2023 fra d. 07.01.2023. 
          Sidste rettidige frist for ansøgning er d. 05.02.2023. 
 

 
AFREGNING AF AKVITETSTILSKUD OG LOKALETILSKUD MODTAGET I 2022 
 
Har din foreningen modtaget et af nedenstående tilskud i 2022, er det tid til at foretage afregning for 
 

 Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år 
 Lokaletilskud til egne eller lejede lokaler 

 
OBS! Portalen vil være åben for afregning vedr. 2022 fra d. 07.01.2023. 
          Sidste rettidige frist for rettidig afregning er d. 05.02.2023. 
 
VIGTIGT! 
I henhold til Folkeoplysningsloven skal der foreligge underskrift af den samlede bestyrelse på indsendte 
afregninger af lokaletilskud og aktivitetstilskud for, at afregningen kan godkendes. 
OBS! - Fristen vedr. indberetning af ovenstående er ikke gældende for indberetning af det underskrevne 
dokument, hvor fristen er d. 30.11.2023. 
 
Hvad betyder det for foreningen? 

1. Foreningens kontaktperson modtager en e-mail med en PDF-fil af den pågældende afregning.  
2. Dokumentet udskrives. 
3. Dokumentet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
4. Dokumentet scannes ind. 
5. Dokumentet uploades under den pågældende indberetning i Tilskuds- og foreningsportalen 
 

Afregningen betragtes først som værende udført korrekt, når det underskrevne dokument er uploadet 
under den pågældende afregning i Tilskuds- og foreningsportalen. Har du brug for hjælp, skal du kontakte 
undertegnede på telefon 2518 0307. 
 
HUSK! Alle afregninger skal foretages gennem Tilskuds- og foreningsportalen.  
            Afregninger modtaget på anden vis, betragtes ikke som værende indsendt. 

 
BOOKING AF KOMMUNALE LOKALER 
 
(OBS! - Gælder alle folkeoplysende foreninger) 
Vær opmærksom på, at alle foreninger der ønsker at booke kommunale lokaler i Guldborgsund Kommune, 
skal opfylde alle kriterier for den foreningstype, som foreningen er registreret som, før man kan få adgang til 
bookingsystemet.  
 



Det betyder, at alle foreninger vil opleve, at de er spærret i bookingsystemet pr. 1. januar 2023, indtil man har 
opfyldt de relevante krav for den pågældende forening. Så snart kravene er opfyldt i Guldborgsund 
Kommunes Tilskuds- og foreningsportal, vil du dagen efter få adgang til bookingsystemet.  
 
Sådan ser du om du opfylder de nødvendige krav: 
Du vil som udgangspunkt blive oplyst om hvilke krav der ikke er oplyst, når du logger ind i Tilskuds- og 
foreningsportalen.  
 
Når man logger ind i Tilskuds- og foreningsportalen, vil man blive mødt af nedenstående vindue, hvor det 
fremgår, hvilke oplysninger, som man mangler at opfylde: 
 

 
 
Alternativt kan du se hvilke krav, som måtte mangle under menupunktet ”Bruger” under ”Obligatoriske krav”.  

 
 

 
 
Hvis der er flueben i i feltet ”Ja” ud for ”Obligatoriske krav” er alle krav opfyldt, og du har adgang til at booke 
lokaler. (Dog kan der først opnås adgang til bookingsystemet dagen efter, at alle krav er opfyldt.) 
 
Dato for seneste godkendt børneattest og indberetning af medlemstal og kontingent fremgår af oversigten. 

 
 
Link til Tilskuds- og foreningsportalen: forening.guldborgsund.net 
 
Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at ansøge om lån af kommunale lokaler, hvis foreningen ikke har 
godkendt børneattesterklæringen inden for de seneste 12 måneder. 
 
 



LUKKET MELLEM JUL OG NYTÅR 
 
Til orientering er Kultur & Fritid lukket i perioden lørdag d. 24. december 2022 til og med søndag d. 1. januar 
2023. Bemandingen er desuden begrænset fra torsdag d. 22. december 2022 til og med mandag d. 3. januar 
2023, da en del medarbejdere afholder ferie i disse dage. 

 
  

 
På vegne af alle medarbejdere i Fritidsafdelingen, vil jeg ønske alle omkring foreningen «Navn» en god jul 
og et godt nyt år, samt takke for samarbejdet i 2022. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Borger & Branding - Fritid 
Telefon +45 5473 1500  
E-mail borgerogbranding@guldborgsund.dk 
 
Alex Jørgensen 
Fritidskonsulent  
Mobil +45 2518 0307 
E-mail aljr@guldborgsund.dk 

 

                

 
 


