
 
 

 

 

 

GODT NYTÅR 

Vi håber alle er kommet godt ind i det nye år, med friske kræfter til arbejdet i foreninger og klubber. 

 

 

 VIGTIGE DEADLINES OG TIDSFRISTER 

Med årsskiftet er det også tid for indberetning af foreningsdata og ansøgning af trænertilskud, 

udendørsbaner, haller og lokaler via gladsaxe.dk/foreningsportalen. Der har være modstridende 

deadlines i ”Fritidsnyt” så hermed følger en opdateret oversigt med korrekte frister:  

 

15. januar for ansøgning af udendørsbaner OBS korrigeret dato. 

 

1. februar er fristen for indrapportering af foreningsdata: 

 Under menuen ”Tilskud/Medlemmer” indberettes Medlemstal, som findes under fanen ”Medlemstal”. 
Tilskudsberettigede medlemmer: 
”Aktive medlemmer” er medlemmer, som i løbet af året har været medlem i foreningen i minimum 3 
måneder, og som har betalt kontingent i minimum 3 måneder. 
Aldersgruppe-inddelingen er:   0-5 år, 6-12 år, 13-18 år og 19-24 år, dvs. hvis et aktivt medlem: 

 er under 25 år i løbet af 2015, er medlemmet tilskudsberettiget til 1 x grundtilskud 
 er mellem 6 og 18 år i løbet af 2015, er medlemmet tilskudsberettiget til 3 x grundtilskud 

Foreninger, som har indberettet medlemstal på anden vis, har mulighed for at ændre 

indberetningen direkte på gladsaxe.dk/booking eller maile til lokaler@gladsaxe.dk. 

 Årlige handlinger, som findes under fanen ”Søg tilskud” 
 
Under menuen ”Foreningsoplysninger” indberettes: 

 Bestyrelsesopdateringer, som findes under fanen ”Kontakt” 

 

1. februar er fristen for ansøgning af trænertilskud (foreninger med medlemmer under 25 år). 

 Trænertilskud, nyt om dokumentation 
Det bliver nu nemmere at overskue dokumentationen vedr. trænertilskud for idrætsforeninger. Det er 
stadig Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG), som behandler ansøgninger om trænertilskud. 
Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at foreningerne skal vedlægges en opgørelse over de 
trænerudgifter og kontrakter, der søges tilskud til. Opgørelsen hentes på foreningsportalen, under 
”regler og læsestof”. Dokumentation for udgifterne samt trænerkontrakter skal fortsat vedhæftes som 
bilag.  
Foreninger med mange trænere og dermed mange bilag, kan undlade at vedhæfte dokumentationen 
fordi FIG kan godkende dokumentation ved eftersyn med efterfølgende skriftlig godkendelse fra FIG 
og foreningen. 
 

1. marts er fristen for indsendelse af tilskudsregnskab (for alle der har modtaget tilskud). 

 

1. marts er fristen for ansøgning af indendørs baner og lokaler. 

 

Nyhedsbrev 53  -  12. januar 2016 
 

FORENINGERNES IDRÆTSRÅD GLADSAXE 
 

Adresse:      Generalsekretær:   Telefontid: 
Isbanevej 3   Per Seier     Mandag-fredag 10.00-14.00 

(ved skøjtehallen)  Tlf. 3957 6205    Åbningstider: 

2860 Søborg   fig@gladsaxe.dk        Mandag, onsdag og fredag 

             10.00-14.00 eller efter aftale 

mailto:lokaler@gladsaxe.dk

