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Odderordningen 2022 – frivillige foreninger og aftenskoler

Baggrunden for folkeoplysningsloven 
Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte 
fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. 
En folkeoplysende forening skal have et formål og et idégrundlag, som med udgangspunkt i 
folkeoplysningsaktiviteten fremmer deltagernes demokratiforståelse og aktive medborgerskab samt 
styrker den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i 
samfundslivet. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt at sætte aktiviteter i gang for at opnå tilskud 
efter loven. Initiativtagerne skal ville noget med aktiviteterne. Derfor er ikke al mellem-menneskelig 
aktivitet tilskudsberettiget som folkeoplysning efter folkeoplysningsloven. Det er Folkeoplysnings-
udvalget, der afgør, om en forening kan betragtes som en folkeoplysende forening.

I henhold til Folkeoplysningsloven afsættes der hvert år et budget til folkeoplysende aktiviteter. 
Odderordningen beskriver fordelingen af de tilskud der gives til folkeoplysende frivillige foreninger 
og aftenskoler i Odder Kommune.

Fra budgettet for folkeoplysningsområdet i Odder Kommune for 2022 indgår i alt 6.693.100 kr. som 
tilskud i Odderordningen 2022. Budgettet er fordelt på lokaletilskud: 4.811.400 kr., aktivitetstilskud: 
546.300 kr. (dog 100 kr. pr. aktivitetsmedlem), Lederuddannelse: 223.500 kr. (dog 50 % i tilskud), 
Lysanlæg: 93.800 kr. og voksenundervisning: 980.600 kr.

1. Frivillige folkeoplysende foreninger

Folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til lokaleudgifter, aktivitetstilskud til medlemmer og 
tilskud til lederuddannelse. Foreningens CVR-nummer skal være tilknyttet en NEM-konto. For at få 
udbetalt tilskud er det en betingelse, at foreningen har indsendt erklæring om indhentelse af 
børneattest. 

1.1 Lokaletilskud

Foreninger, der har aktiviteter med mindst otte deltagere i egne eller lejede godkendte lokaler, kan 
søge om at få lokaletilskud til deres lokaleudgifter. Lokaletilskuddet søges digitalt på 
Foreningsportalen på baggrund af aktiviteter i det forgangne år. 
Lokaletilskuddet gives som en procentdel af den udgift, foreningerne har til leje eller drift af lokalet. 
De forskellige typer lokaler har forskellige takster, der bestemmer maks.udgiften, der gives tilskud 
til.

Eksempel 1: En forening lejer en hal i en time til en timepris på 500-, kr. Maks.taksten for en hal er 
417,96 kr. og derfor vil forening kunne søge lokaletilskud på 85 % af 417,96 kr., selvom foreningen 
reelt har en større udgift pr. time

Eksempel 2: En forening lejer en hal i en time til en timepris på 200,- kr. Foreningen vil kunne søge 
lokaletilskud på 85 % af de 200,- kr., som de betaler.

http://foreningsportalen.odder.dk/
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Lokale 2022 sats Beliggenhed

Haller – træning Kr. 417,96 Spektrum

Hou Hallen

Hundslund Hallen

Ørting Hallen

Padel1 i Fillerup

Haller – stævne Kr. 522,45 Spektrum

Hou Hallen

Hundslund Hallen

Ørting Hallen

Haller Kr. 287,02 Odder Højskole

Gylling Efterskole

Gymnastiksal Kr. 190,00 Randlev Skole

Torrild Forsamlingshus

Gylling Forsamlingshus, stuen

Rathlouskolen

Margrethelyst

Aktivitetslokale Kr. 143,73 Lokaler i tilknytning til  Spektrum svømmehal

Lokaler i tilknytning til  Ørting Hallen

Lokaler i tilknytning til Hundslund Hallen

Multirummet Hou Hallen

Gylling Forsamlingshus, 1. sal

Skydebane

Pakhuset

Svømmehal/Vandhalla Kr. 348,30 Øve-/konkurrencebassin

Kr. 174,15 Varmtvandsbassin

Kr. 116,10 Babybassin

Timesatser reguleres iht. prisfremskrivninger og satser fra KL.

I lokaletilskudsmodellen placeres foreningerne i en af fem forskellige kategorier, alt efter hvilke 
lokaler de benytter og hvordan fordelingen er af medlemmer. Foreninger, der skifter kategori midt i 
året, får deres lokaletilskud efter deres oprindelige kategori og for det samlede år, men vil få et a 
conto tilskud efter den nye kategoris placering året efter. Foreninger, der skal skifte kategori, 
orienteres herom inden det nye års a conto udbetaling.
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Se foreningernes placering i de fem kategorier her
Foreninger med 
medlemmer under 25 
år: 
Lokaletilskud med ren 
timeafregning til den 
godkendte max-takst for 
lokalet

Foreninger med 
medlemmer under 
25 år:  
Lokaletilskud til 
driftsudgifter i egne 
eller lejede 
godkendte lokaler

Foreninger med 
medlemmer under 
25 år: 
Lokaletilskud til fast 
husleje 
i egne eller lejede 
godkendte lokaler

Lokaletilskud til 
foreninger 
uden medlemmer 
under 25 år 

Kategori 1 
Foreninger med ren 
timeafregning for lokaleleje i 
godkendte haller og 
svømmehaller

Der ydes lokaletilskud på 
85 %.

Kategori 2 
Foreninger med time-afregning 
for lokaleleje i haller og 
svømmehaller samt 
driftsudgifter1 for egne eller 
lejede lokaler.

Der ydes lokaletilskud på 
85 %.

Der ydes yderligere 
tilskud på 70 % af 
driftsudgifterne i 
egne eller lejede 
lokaler.

Kategori 3 
Foreninger, der betaler fast 
husleje i egne eller lejede 
godkendte lokaler 
og 
Foreninger, der har ren 
timeafregning for aktiviteter i 
andre lokaler end haller og 
svømmehaller

Der ydes tilskud på 70 % 
til timer, der opfylder 
gældende betingelser for 
lokaletilskud til 
foreningsfitness2 samt til 
andre folkeoplysende 
aktiviteter.

Der ydes tilskud på 
70 % af årlige 
driftsudgifter.

Kategori 4
Øvrige foreninger, herunder 
bowling3, handicapforeninger 
og foreninger uden medlemmer 
under 25 år

65 % af de samlede 
udgifter til leje af 
bowlingbaner 
(gælder ikke skoleje) 

65 % af 
driftsudgifter til egne 
eller lejede lokaler 

65 % af husleje i 
egne eller lejede 
lokaler 

15 % af timepris, 
husleje, driftsudgifter 
eller de samlede 
udgifter til leje af 
bowlingbaner (gælder 
ikke skoleje)

Kategori 5
Nye initiativer

Efter henvisning fra Folkeoplysningsudvalget kan nye foreninger i godkendte lokaler 
placeres i kategori 5 og få et engangsbeløb til lokaletilskud deres første år. Tilskuddet 
skal gives ud fra det forventede aktivitetsniveau og det følgende år placeres foreningen i 
den rette kategori og modtager tilskud efter gældende regler. Det er forvaltningen, der 
vurderer tilskuddets størrelse ift. forventede aktiviteter for resten af året.

1 Ved tilskud til driftsudgifter forstås, at der ydes tilskud til følgende udgifter:

a. renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt 
lejrpladser

b. Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen
c. Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn (ved almindeligt 
vedligehold forstås reparation på det eksisterende og ikke nyanskaffelser.)

2 Foreningerne kan få tilskud til de timer, der er foreningsfitness, når følgende betingelser opfyldes:

- Aktiviteten foregår i et godkendt lokale
- Der er en instruktør til stede
- Der er tilmeldt min. 8 medlemmer til holdaktiviteten
- Ved aktiviteter ved maskiner gives der tilskud, når der er en instruktør til stede og til rådighed.

3 Foreninger, der lejer baner til bowling, får lokaletilskud ud fra deres samlede udgift til baneleje (skoleje er ikke en del af baneleje). 
Foreninger, der har medlemmer under 25 år, får 65 % i lokaletilskud. Foreninger, der kun har medlemmer over 25 år, får 15 % 
i lokaletilskud.

https://odder.dk/media/9819/foreningers_tilknytning_til_kategori.pdf
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Lokaletilskud fortsat

i. Lokaletilskud til lejre, stævner, sommerskoler og lign
Foreninger kan også søge om lokaletilskud ved arrangementer, der er ud over den 
almindelige aktivitet. 
Der gives lokaletilskud til:
- Aktiviteter i godkendte lokaler ved stævner i Odder Kommune
- Aktiviteter i godkendte lokaler til sommerskoler og lignende ved min. otte deltagere fra 

egen forening
- Spejderlejre i Danmark (og Sydslesvig)
- Træningslejre, dog alene til de lokaler, der trænes i (ikke til overnatning) i Danmark og 

Sydslesvig)

Der er mulighed for dispensation for tilskud til lokaleudgifter i ikke godkendte lokaler i eller 
uden for Odder Kommune, såfremt det ikke er muligt at afholde aktiviteten i godkendte 
lokaler i Odder Kommune. En eventuel dispensation gives af forvaltningen inden 
afholdelse af stævne, sommerskole eller lign.

ii. Lokaletilskud til opbevaring og opmagasinering
Der kan søges om lokaletilskud til lokaler, der benyttes til opbevaring eller 
opmagasinering af materiale, såfremt det har direkte med selve aktiviteten at gøre. Der 
kan ikke søges lokaletilskud til eksempelvis opbevaring af en forenings materialer til en 
sommerfest, da det ikke er en del af deres primære aktivitet.

iii. Ekstern udleje
Foreninger med egne lokaler, der får lokaletilskud til driftsudgifter, skal have særskilt aftale 
med forvaltningen, hvis foreningen ønsker at udleje lokalerne.

1.2 Aktivitetstilskud
Foreninger kan søge aktivitetstilskud til deres aktivitetsmedlemmer under 25 år, dog modtager 
medlemmer i handicapforeninger tilskud uanset alder. I 2022 gives der 100 kr. pr. 
aktivitetsmedlem.  

Definition af et aktivitetsmedlem

Medlemmet deltager i en godkendt aktivitet og betaler selvstændigt kontingent hertil. 

Aktiviteten skal være planlagt og gennemføres mindst 12 gange pr. sæson. Foreningen er 
ansvarlig for, at disse betingelser er opfyldt.  

Antallet af aktivitetsmedlemmer opgøres pr. 31/12. Det enkelte medlem kan kun udløse 
aktivitetstilskud én gang pr. år uanset hvor mange sæsoner eller kontingenter foreningens år er 
delt op i. Skifter et medlem hold inden for samme aktivitet, udløser det også kun aktivitetstilskud én 
gang om året.
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Kommer der en ny deltager på et hold i løbet af en sæson, vil deltageren kunne udløse 
aktivitetstilskud, selvom det pågældende medlem ikke deltager 12 gange, men aktiviteten skal 
stadig være planlagt og gennemført i perioden.

Medlemmer i foreningsfitness får kun tilskud ved holdtilmeldinger. Medlemmer, der træner alene, 
får ikke tilskud uagtet deres alder i henhold til folkeoplysningslovens formål. 

Samme person – flere tilskud

Aktiviteter, der er selvstændige aktiviteter i samme forening, kan udløse flere tilskud. 

Eksempel 1: Et medlem, går til fodbold og håndbold i den samme hovedforening, betaler 
kontingent til hver aktivitet og udløser dermed to aktivitetstilskud.

Aktiviteter, der foregår i forskellige foreninger, kan udløse flere tilskud.

Eksempel 2: Et medlem i en fodboldforening udløser et aktivitetstilskud og samme person er 
medlem i en badmintonforening og udløser også et aktivitetstilskud der.

Ved tvivl om ret til flere tilskud, er det Folkeoplysningsudvalget, der træffer afgørelse.

Kontingentfrie ledere og trænere

Hvis en leder/træner under 25 år selv er aktivt medlem i foreningen, kan vedkommende udløse 
aktivitetstilskud, selv om medlemmet ikke betaler kontingent, hvis fritagelsen for kontingent 
skyldes, at vedkommende arbejder som frivillig, ulønnet træner/leder i foreningen. Det gælder 
også hvis denne modtager omkostningsgodtgørelse i henhold til SKAT´s gældende regler.

1.3 Tilskud til lederuddannelse
Foreninger kan søge om tilskud til trænere og instruktører, der har været på lederuddannelse. Der 
gives 50 % i tilskud. Der gives tilskud til kursusudgiften, men der gives ikke tilskud til diæter, tøj og 
uniformer. 

1.4 Grus til kommunale tennisbaner 
Odder Kommune afhenter og leverer grus til de kommunale tennisbaner i Hou, Hundslund og 
Spektrum Park. Foreningerne, der benytter tennisbanerne, står selv for klargøring af banerne.

1.5 Kommunale lysanlæg 
Odder Kommune afholder udgifter til el til de kommunale lysanlæg beliggende ved Gylling, 
Saksild, Spektrum, Hundslund og Hou. Det er således også Odder Kommune, der fører tilsyn med 
drift og står for serviceeftersyn, ligesom det er Odder Kommune, der står for 
vedligeholdelsesopgaver.
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2. Voksenundervisning

Aftenskoler, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge tilskud til lønudgifter samt 
tilskud til lokaleudgifter. Der er i 2022 samlet afsat 1.245.100 kr. til voksenundervisning.

2.1 Tilskud til lønudgifter
Iht. Folkeoplysningsloven må kommunens samlede tilskud til almen undervisning og foredrag ikke 
overstige 1/3 af skolernes samlede udgifter og udgifter til hensynstagende undervisning med 8/9. 
Satsen på instrumentalundervisning er på 5/7.

2.2 10 % puljen
Aftenskoler skal afsætte 10 % af deres tilskud til debatskabende aktiviteter. Hvis midlerne ikke 
bruges skal de tilbagebetales. Mindre uforbrugte midler kan søges overført til næste år.

2.3 Lokaletilskud
Aftenskoler, der er i egne eller lejede godkendte lokaler, kan søge lokaletilskud til lokaleudgifter. 
Lokaletilskuddet søges på baggrund af aktiviteter i det forgangne år. 
Lokaletilskuddet er 75 % af den udgift, aftenskolerne har til leje eller drift af lokalet. De forskellige 
typer lokaler har forskellige takster, der bestemmer maks.udgiften, der gives tilskud til. Se oversigt 
over godkendte lokaler med maks.takster i Odder Kommune.

i. Antal deltagere på forskellige holdtyper
a. Almen undervisning: Der skal min. være én deltager på almen undervisning og der er 

intet max. for antal deltagere på et hold. 
b. Handicap- og instrumentalundervisning skal min. have én deltager og der må max. 

være otte deltagere. 
c. Faget ”bevægelse i vand” skal min. have én deltager og der må max. være ni 

deltagere.
d. Instrumentalundervisning og hold på Tunø skal min. have én deltager og max. otte 

deltagere på et hold.

ii. Sportsaktiviteter og bevægelsesaktiviteter
Bevægelsesfag som ex. Callanetics, Yoga, Pilates, Qi Gong, Aerobic og Afspænding kan 
foregå i aftenskoleregi, mens aktiviteter der henhører under konkurrencesport henvises til de 
frivillige foreninger.
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