ÅRSHJUL FOR FORENINGER

Februar
Senest 1. februar
Senest 15.
februar
Senest 15.
februar





Marts
Senest 15. marts



Senest 31. marts




April
Primo april
April
Maj
Maj
Senest 1. maj
Juni
Senest 1. juni
Senest 25. juni
August
August

Ansøge om ekstraordinære tilskud til materialer via Tilskuds- og
foreningsportalen
Indberette afregning for aktivitetstilskud og lokaletilskud via Tilskuds- og
foreningsportalen.
Hvis afregningen indsendes efter 31. marts reduceres tilskuddet.
(Inden d. 1.6. reduceres med 5%, derudover reduceres der med 50%
yderligere ved afregning efter d. 31.5 og retten til tilskud sidste år bortfalder
ved ansøgning efter 30. november)
Indsende afregningsskemaer for tilskud til undervisning, lokaletilskud og
debatskabende aktiviteter




Udbetaling af 1. rate af aktivitetstilskud, lokaletilskud og undervisningstilskud
Tilmelding til Aktiv Sommer




Indsende oplysninger om udenbys deltagere i voksenundervisning
Ansøge om sæsonudlån af lokaler (haller, sale) via Interbook




Ansøge om sæsonudlån af klasse-/faglokaler på ansøgningsskema
Ansøgere får besked om lån af lokaler



Indsende indstilling til fritidspriser*
(*Prisfest afholdes i september)
Tilmelding til Foreningernes Dag

August
September
September



Primo september
Senest 15.
september
Oktober
Oktober
Senest 1.
oktober
Senest 15.
oktober






Hædring af mestre. Indberetning senest 3 uger før hædringsdagen*
(*Prisfest afholdes i september)
Udbetaling af 2. rate af aktivitetstilskud, lokaletilskud og undervisningstilskud
Ansøge om ekstraordinære tilskud til materialer til foreningsarbejde for børn
og unge under 25 år via Tilskuds- og foreningsportalen




Indsende oplysninger om udenbys deltagere i voksenundervisning
Ansøge om timer i svømmehaller



Ansøge om tilskud til uddannelse af ledere og lærere ved
voksenundervisningen
Ansøge om tilskud til materialer ved voksenundervisningen


Løbende
Løbende hele
året

Ansøge om lokaler på Saxenhus via Interbook
Indberette foreningsoplysninger herunder medlemstal samt godkende
erklæringen om indhentelse af børneattester via Tilskuds- og
foreningsportalen
Ansøge om aktivitetstilskud, lokaletilskud samt tilskud til undervisning via
ansøgningsskema via Tilskuds- og foreningsportalen
Hvis ansøgningen indsendes efter 15. februar reduceres tilskuddet.
(Inden d. 1.6. reduceres med 5%, derudover reduceres der med 50%
yderligere ved ansøgning efter d. 31.5 og retten til tilskud dette år bortfalder
ved ansøgning efter 30. november)



Ansøge om tilskud til uddannelse af ledere og instruktører til foreningsarbejde
for børn og unge under 25 år (via Tilskuds- og foreningsportalen)

Sidst redigeret; Januar 2018 – Fritid

Link til Tilskuds- og foreningsportalen: http://forening.guldborgsund.net
Link til bookingsystem: http://booking.guldborgsund.dk/NetInterBook

