Ansøgning om godkendelse som forening
Folkeoplysende voksenundervisning

Dette skema benyttes af foreninger, hvis hovedformål er at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning. For at kunne låne kommunale lokaler og/eller opnå tilskud til formålet, skal foreningen godkendes efter nedenstående regler.
Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er, "at øge den enkeltes almene og faglige indsigt
og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet".
Ifølge Folkeoplysningsloven ydes der tilskud til undervisning, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, der falder inden for det overordnede formål med folkeoplysende voksenundervisning.
Foreningen skal have en bestyrelse på mindst 5 personer valgt eller udpeget af medlemmerne eller
medlemsorganisationerne, der står bag foreningen. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Byrådet. Læs
endvidere afsnit om habilitet i "Vejledning til ansøgning om godkendelse som forening".
Oplysninger om foreningens bestyrelse
Nedenfor skal I opgive foreningens navn og adresse, samt navne, adresser, telefonnumre og e-mail
adresser på bestyrelsesmedlemmerne. I skal også anføre, hvem der er formand, næstformand, kasserer og så videre.
Brug venligst blokbogstaver:
Navn
Adresse

Telefon /mobil.
E-mail adresse

Foreningen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

CVR.NR.:
Navn:

cvr.nr.:

Adresse:
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Foreningens vedtægter
Såfremt der er ændringer i foreningens vedtægter, skal vedtægterne vedlægges denne ansøgning. I
vedtægterne skal følgende forhold være beskrevet:







Foreningens formål
Hvordan bestyrelsen vælges, herunder hvorledes der gives plads til en repræsentant for deltagerne
Foreningens hjemsted
Hvem kan blive medlem af foreningen
Hvem kan indgå forpligtende aftaler for foreningen (tegningsret)
Hvad sker der med foreningens eventuelle overskud/formue/aktiver ved opløsning

Den folkeoplysende virksomhed skal være åben for alle. Folkeoplysningsudvalget kan dog i særlige
tilfælde godkende en bestemt afgrænset deltagerkreds. Godkendelse af bestemt afgrænset deltagerkreds skal godkendes inden virksomheden sættes i gang.
Foreningens lønudgifter
Jf. Byrådets beslutning af den 27.08.2013 tildeles tilskud for 2016 på baggrund af jeres budgetterede
udgifter til lærerløn. Administrationen godkender udgifterne, inden de lægges til grund for beregning
af tilskuddet.
Såfremt det, af Folkeoplysningsudvalget, foreslåede beløb til aftenskolerne er mindre end aftenskolernes samlede ansøgte tilskud, fordeles rammen forholdsmæssigt i forhold til aftenskolernes tildelte
tilskud året forud for ansøgningsåret.
Lønudgifter, der medtages i opgørelsen, skal enten have modtaget støtte via Folkeoplysningsloven,
eller de skal være berettiget til støtte fra Folkeoplysningsloven.
Lønudgifterne skal opgøres på følgende undervisningsformer:
1.
2.
3.
4.

undervisning
undervisning af deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne
instrumentalundervisning
foredrag

Folkeoplysningsudvalget har den 20. august 2003 godkendt, at udgifter til foredrag kan indgå med
maksimalt 12 lærerløntimer pr. foredrag. Godkendt i Byrådet 18. november 2003.
Tilsagn om indhentning af børneattester er et krav for at blive godkendt som folkeoplysende forening
Alle foreninger skal skrive under på, at foreningen indhenter børneattester. Årsagen er, at I som forening skal bekræfte, at I vil indhente børneattester, hvis I på et tidspunkt får kontakt til børn under
15 år i foreningen.
Foreningen erklærer hermed på tro og love, at den indhenter børneattester på alle ansatte/frivillige,
der som led i udførelsen af deres opgaver har direkte kontakt med børn under 15 år eller som færdes
blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn. Dette
gælder både fremadrettet og bagudrettet.
Sæt X
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Inden opgørelse af lønudgifter
Når foreningen opgør lønudgifter til leder- og lærerløn skal det ske ud fra Høje-Taastrup Kommunes
retningslinier for tilskud.
Det er foreningens ansvar, at den oprettede undervisning og de medtagne lønudgifter er i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven, Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysning, Folkeoplysningsudvalgets regler for undervisning samt Høje-Taastrup Kommunes retningslinier for tildeling af tilskud.
Lønudgifter til debatskabende aktiviteter skal ikke medtages i opgørelsen.
Skema
Budgetterede lønudgifter for tilskudsåret (01.01 - 31.12)
Undervisningsform
UndervisLærerløn
Lederhonorar
ningstimer

Faktor
1/3

Maksimalt tilskud

Undervisning/studiekredse
7/9
Handicapundervisning
5/7
Instrumentalundervisning
1/3
Foredrag
Ialt
Ansøgningen skrives under af bestyrelsen eller som minimum af de tegningsberettigede for foreningen i henhold til vedtægten. Det er bestyrelsen, der er ansvarlig overfor Byrådet, hvorfor bestyrelsen/de tegningsberettigede skriver under på, at de afgivne oplysninger er korrekte.
Hvis I har spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen, kan I kontakte Christina Pedersen
på tlf.nr. 43591319 eller ChristinaPe@htk.dk.
Bestyrelsen eller de tegningsberettigede bekræfter ved deres underskrift, at de afgivne oplysninger
er korrekte og i overensstemmelse med gældende lovgivning:

_____________________
Formand

_____________________
Næstformand

______________________
Kasserer

_____________________
Best. medlem

_____________________
Best. medlem

______________________
Dato - måned - år
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