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Dansk Ride Forbund har i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund udarbejdet denne folder,
der beskriver de forpligtigelser og rettigheder,
rideklubber har i forbindelse med kommunal støtte til foreningens drift. Den kommunale støtte til
rideklubber er beskrevet i Folkeoplysningsloven,
der fastlægger grundlaget for foreningers rettigheder, men også definerer de krav, der skal
opfyldes for modtagelse af tilskud.
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Princippet bag Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningsloven § 1
… sikre offentlige tilskud m.v. til den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de
enkelte initiativtageres idégrundlag.

Folkeoplysningsloven § 14
Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og det
forpligtende fællesskab af styrke folkeoplysningen
og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage
ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Folkeoplysning kan defineres som fritidsaktiviteter i
frivillige foreninger med medlemsindflydelse, aktivt
medlemskab og et forpligtende fællesskab. For at
jeres klub kan komme ind under Folkeoplysningsloven, skal den derfor være opbygget omkring et
aktivt medlemskab, hvor medlemmerne mødes i
fællesskabet om netop ridningen. I praksis betyder
dette, at alle medlemmer betaler kontingent og
har lige muligheder for adgang til klubbens faciliteter, undervisning og andre aktiviteter. Alle medlemmer skal også have fulde demokratiske rettigheder, dvs. stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen.
Dog kan et forhold som medlemmets alder ligge
til grund for, at der ikke meddeles direkte stemmeret og valgbarhed, men her skal foreningen på
anden måde sikre medlemsindflydelsen, enten ved
at give stemmeret til forældre/værge, eller ved at
nedsætte børne- og/eller ungdomsudvalg i klubbens regi.
Folkeoplysningsloven § 19
Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel
ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen
af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen.
Folkeoplysningsloven er udformet som en rammelov, hvilket betyder at det er op til de enkelte kommuner at bestemme, hvor mange penge, der skal
bruges på området, og hvordan de skal fordeles.
Det er derfor nødvendigt at tage kontakt til egen
kommune for at få oplyst de konkrete bestemmelser, der gør sig gældende for jeres lokalområde.
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En rideklub kan betegnes som en sammenslutning af flere personer med en fælles interesse for
ridning, der frivilligt og udelukkende i uegennyttig
interesse ønsker at udbrede kendskabet til ridesporten.

Aktivitetstilskud

Gratisprincippet

Folkeoplysningsloven § 15
Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge
under 25 år.

Folkeoplysningsloven § 21
Til den frie folkeoplysende virksomhed anvises de
til formålet egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg.

Rideklubben har ret til at få tilskud til aktiviteter
for medlemmer under 25 år, som er bosiddende i
kommunen. Det er op til den enkelte kommune at
afgøre, om foreninger kan få tilskud til medlemmer
over 25 år og til medlemmer bosiddende udenfor
hjemstedskommunen.
Folkeoplysningsloven angiver ikke et mindstebeløb
for størrelsen af aktivitetstilskuddet og det er kommunen der beslutter, hvordan de ønsker at tildele
aktivitetstilskud. Nogle kommuner sætter størrelsen af tilskuddet i forhold til klubbens kontingentindtægter. Andre kommuner vælger at sammensætte en tilskudsmodel på baggrund af f.eks.
-

Tilskud pr. medlem
Tilskud pr. aktivitetstime
Tilskud til udstyr og materialer
Tilskud til ledere
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse
Transporttilskud
Stævnetilskud
Lejrtilskud
Tilskud til uviklingsarbejde
Tilskud til nye initiativer

Rideklubber har ret til at få anvist og benytte
egnede ledige lokaler, haller, udendørsanlæg med
videre, der ejes af kommunen eller staten. Disse
lokaler og anlæg bliver i princippet stillet gratis til
rådighed uden betaling.
Folkeoplysningsloven § 22
Lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til
rådighed med el, varme, rengøring og fornødent
udstyr.
Stk. 4
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler, herunder
haller og udendørsanlæg
Kommunen har dog lov til at fastsætte og opkræve
et gebyr for lys, varme og rengøring.
Det er desværre meget få kommuner, der har
mulighed for at henvise til egnede ridefaciliteter
eller ridecentre. Der er derfor meget få rideklubber, der får anvist lokaler efter gratisprincippet. De
fleste rideklubber vil i stedet være afhængig af at
modtage driftstilskud efter mindst 65 % princippet,
da de enten ejer eller lejer klubbens faciliteter.
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Driftstilskud
Folkeoplysningsloven § 25
Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65
% af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes
af foreninger til aktiviteter for børn og unge under
25 år. Foreningen skal årligt kunne dokumentere
deres aktivitetstimetal.
Der ydes tilskud til følgende driftsudgifter hos
klubber der ejer faciliteterne*:
- Renter af prioritetsgæld
- Udgifter til almindelig vedligeholdelse
- Opvarmning og belysning
- Rengøring og eventuelt fornødent tilsyn
- Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende
ejendommen
Der ydes tilskud til følgende driftsudgifter hos
klubber der lejer faciliteterne*:
- Det aftalte lejebeløb
- Udgifter til almindelig vedligeholdelse jf. lejekontrakt
- Opvarmning og belysning
- Rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

Da der ikke udbetales tilskud til egentlige afdrag
på prioritetsgæld, vælger mange rideklubber at
etablere et driftsselskab (en selvejende institution),
der så udlejer lokaler og faciliteter til foreningen.
Dette kan være en hensigtsmæssig konstruktion,
specielt hvis man vedtægtsmæssigt sikrer klubben
den nødvendige indflydelse på sammensætningen
af driftsselskabets bestyrelse.
Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 13, stk. 4
Tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue ydes efter reglerne i § 13, stk. 1-3, idet
tilskud til udgifterne til rytterstue dog maksimalt
ydes for 1¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og
højst 4 timer pr. dag. Der skal ikke ydes tilskud til
udgifter til stald.
Der ydes kun tilskud til de lokaler, hvor der foregår
klubaktivitet. Dette tolkes typisk af de kommunale
folkeoplysningsudvalg som ridehal og rytterstue.
Kommunen vil derfor ikke anse sig forpligtet til at
yde tilskud til staldfaciliteter, mødelokaler, kiosk,
cafeteria, dommertårn, udendørsanlæg eller lignende.

* Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 13 (Bekendtgørelse nr. 1700
af 19/12 2006)

Reglerne omkring tilskud til rytterstue betyder, at
jeres klub maksimalt kan få tilskud 28 timer om
ugen (4 timer pr. dag), og det er endda forudsat at
I har mindst 112 medlemmer under 25 år.

Rideklubber, der enten ejer eller lejer faciliteterne,
skal som udgangspunkt sidestilles med de andre
idrætsaktiviteter, der får stillet faciliteterne til
rådighed af kommunen. Denne ligestilling sikres
gennem ydelse af driftstilskud. I mange kommuner
skal der søges særskilt om driftstilskud til rengøring og tilsyn. Tilskuddet bevilliges svarende til en
lønudgift på det af kommunen vurderede timeantal,
og klubben skal efterfølgende kunne dokumentere
tilskuddet udbetalt til en ansat.

Det er stort set umuligt at drive rideklub uden at
have en stald til klubbens rideskoleheste eller til
medlemmernes heste. Mange af rideklubbens aktiviteter såsom ryttermærkeundervisning, opsadlingskurser, rideskoleundervisning m.m. vil typisk
også tage sit udgangspunkt i stalden. Her vil det
være oplagt at klubben søger kommunen om lokaletilskud til stalden eller dele af stalden. Tildelingen
af lokaletilskud til stalden vil alene ske på baggrund
af velvilje fra det lokale folkeoplysningsudvalg.
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Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 14
Overstiger driftsudgifterne de årlige lokaletilskudssatser (i 2009 113,25 kr. pr. time), er kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 65
% af de benævnte beløb pr. time.
Kommunen har ret til at fravige princippet om at
yde et tilskud på mindst 65 % af lokaleomkostningerne, hvis disse afviger fra, hvad der anses for
normen/markedsprisen. Markedsprisen afgøres
hvert år af lokaletilskudssatsen, der sættes som
det maksimale udgiftsbeløb, en aktivitetstime må
koste. I praksis betyder dette at hvis driftsomkostningerne er under satsen, modtager klubben 65 %
af driftsomkostningerne i tilskud. Men er driftsomkostninger over satsen, modtager klubben måske
kun 65 % af den maksimale tilskudssats.

Eksempel på beregning af driftstilskud:
For overskuelighedens skyld er det forudsat, at alle deltagere er under 25 år.
Eksempel hvor driftsudgiften
er under lokaletilskudssatsen

Eksempel hvor driftsudgiften
er over lokaletilskudssatsen

Klubbens samlede driftsudgifter

250.000 kr.

250.000 kr.

65% af driftsudgifterne

162.500 kr.

162.500 kr.

Antal aktivitetstimer

2.500 timer

2.000 timer

Maks. for driftsudgifterne
283.125 kr.
226.500 kr.
				
Det udbetalte tilskud
162.500 kr.
147.225 kr.
Muligheden for at reducere klubbens lokaletilskud på baggrund af en for høj driftsudgift vil typisk ske i de
tilfælde, hvor klubbens faciliteter ikke udnyttes optimalt, som f.eks. ved for mange timer med for få ryttere
af gangen i et ridehus. En anden årsag kan være, at klubbens driftsudgifter er for høje, ved at klubben f.eks.
har en lejeudgift, der er højere end normen.
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25 års reglen

Krav til klubbens vedtægter

Folkeoplysningsloven § 25, stk. 3
Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år, kan tilskuddet efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse
deltageres andel af det samlede antal deltagere.
Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og
instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde afgør folkeoplysningsudvalget ud fra en konkret vurdering, om
de pågældende udøver virksomhed som leder eller
instruktør i foreningen.

Folkeoplysningsloven § 4
En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Foreningen skal
- Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
- Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne
lov
- Have en bestyrelse
- Være demokratisk opbygget
- Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5
betalende medlemmer
- Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
- Være hjemmehørende i tilskudskommunen
- Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Foruden at kommunen ikke behøver at yde aktivitetstilskud til klubbens medlemmer over 25 år, har
kommunen ligeledes mulighed for at trække klubben i lokaletilskud ved deltagelse af medlemmer
over 25 år i klubbens aktiviteter. Det er her vigtigt
at være opmærksom på, at kommunen til beregning af forholdet mellem deltagere over og under
25 år ikke kan benytte jeres medlemssammensætning. Beregningen skal være baseret på deltagersammensætningen i den enkelte aktivitet, hvorfor
det er denne sammensætning, der kan bruges til
en eventuel forholdsmæssig nedsættelse af lokaletilskuddet.
Der kan ikke reduceres i jeres lokaletilskud på baggrund af ledere og instruktører over 25 år. Det
er i sidste instans kommunalbestyrelsen/folkeoplysningsudvalget, der afgør, om et medlem kan
betragtes som leder eller instruktør. I ridesportens
verden opfattes klubbens bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i f.eks. stævneudvalg og aktivitetsudvalg som en del af klubbens ledere.
Husk at I skal være opmærksomme på, at klubben
ikke får reduceret sit lokaletilskud på grund af passive
medlemmer eller andre voksne over 25 år, der ikke
benytter lokalerne, men blot er medlem af klubben.
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En rideklub skal være etableret som en demokratisk forening, der er baseret på aktivt enkeltmedlemskab med en almennyttig virksomhed.
Yderligere stilles der, for at kunne opnå kommunal
støtte, krav til selve udformningen af klubbens vedtægter. Det er kommunens folkeoplysningsudvalg,
der beslutter om en klub lever op til betingelserne
for tilskud.

Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 1
En folkeoplysende foreningsvedtægt skal indeholde
oplysninger om:
- Foreningens formål
- Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
- Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af
revisor
- Foreningens hjemsted
- Betingelser for medlemskab
- Tegningsret for foreningen
- Procedure for vedtægtsændringer
- Anvendelse af foreningens eventuelle overskud
ved ophør
Udover ovenstående krav stiller også Danmarks
Idræts-Forbund krav om, at jeres vedtægter opfylder foreningsbegrebet, og Dansk Ride Forbund stiller krav til vedtægten omkring f.eks. karantæne og
eksklusionsparagraffer.
Dansk Ride Forbund har på hjemmesiden forslag til
udformning af vedtægter til en rideklub, der følger
foreningsbegrebet, og som samtidigt tager højde
for de krav, Folkeoplysningsloven, kommunen og forbundet stiller. Alle klubber der er medlem af Dansk
Ride Forbund skal have deres vedtægter og eventuelle vedtægtsændringer godkendt af forbundet.

Krav til bestyrelsen
Folkeoplysningsloven § 5, stk.2
Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af det modtagne tilskud, for
anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
Foreningens bestyrelse er ansvarlig over for kommunen for de penge, lokaler og øvrige faciliteter, der
stilles til rådighed. Kommunen har således ret til at
forlange at se regnskaber for anvendelsen af tilskuddet, samt dokumentation for klubbens aktiviteter.
Bliver de tildelte tilskud ikke anvendt efter hensigten
eller foregår der ikke de forventede aktiviteter, kan
kommunen kræve tilskuddene tilbagebetalt.
Den tilskudsgivende myndighed kan endvidere forlange det forelagte regnskab for anvendelsen af
tilskuddet revideret og godkendt af statsautoriseret revisor.
Folkeoplysningsloven § 5, stk. 4
Følgende personer kan ikke være medlemmer af
bestyrelsen:
- Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer
lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen
- Advokater, revisorer og lignende rådgivere for
samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller
andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til
foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
- Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen
Dette betyder, at en rideklub med personsammenfald mellem bestyrelsen og ejerkredsen omkring
en kommerciel virksomhed, der beskæftiger sig
med samme aktivitet som klubben, ikke vil kunne
modtage offentlige tilskud. Det samme gør sig gæl-
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dende, hvis der på andre måder er mulighed for, at
en person kan misbruge sin indflydelse i klubben til
at promovere egen kommerciel virksomhed.
I praksis vil det derfor ikke være muligt at have
f.eks. ejeren af det etablissement, hvor klubben
lejer sig ind, til at sidde i bestyrelsen. På samme
måde vil f.eks. en ansat daglig leder heller ikke
kunne vælges til bestyrelsen.

Hvad ydes der ikke tilskud til
Folkeoplysningsloven § 5, stk. 3
En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller
drives i kommercielt øjemed, og et eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, skal tilfalde
den folkeoplysende forening til anvendelse inden for
lovens område. Ved en folkeoplysende forenings
opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, tilfalde almennyttige formål.
Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 2, stk. 2
Den virksomhed, der tilbydes, skal bygge på fælles
skab.
Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 13, stk. 3
Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde
tilskud til
- Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer
- Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer,
hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder
andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen.
- Udgifter til lokaler til hvilke andre samtidig har
adgang mod betaling.
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Der vil aldrig kunne ydes tilskud til en kommerciel
forening eller til kommerciel virksomhed i en forening. Dette betyder, at det f.eks. ikke er muligt
at modtage lokaletilskud til en ridehal i de tidsrum,
hvor der foregår aktiviteter mod betaling uden om
klubbens regnskab, som f.eks. privatundervisning
af en træner eller holdundervisning ved centrets
ejere. På samme måde kan der heller ikke ydes
tilskud til en ridehal i de tidsrum, hvor der forefindes ryttere, der har betalt ridehuskort til etablissementet og ikke til klubben. For at være berettiget
til tilskud, er det derfor meget vigtigt, at både vedtægter og regnskab sørger for adskillelse og klare
grænser mellem klubbens aktivitet og en eventuel
privat drevet virksomhed på samme adresse.
Et overskud generet i foreningen skal altid blive
i foreningen og bruges i henhold til klubbens formålsparagraf. Bliver foreningen nødt til at opløse
sig selv, skal et eventuelt overskud tilfalde et andet
almennyttigt formål i henhold til klubbens vedtægter, dette kunne f.eks. være andre rideklubber i
samme kommune eller det lokale distriktsråd.
Folkeoplysningsloven § 25, stk. 5
Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at
der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til
- egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,
- nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis
lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen
- væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller
- nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler
eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Kommunen har mulighed for at nægte at give lokaletilskud til nye lejemål og til udvidelse af eksisterende lejemål. Det er derfor en god ide at tage en
snak med kommunen inden der indgås nye lejemål
eller en opførsel af en ny facilitet begyndes. I bør
også sikre jer, at andre væsentlige ændringer i
en eksisterende lejeaftale, som f.eks. en væsentlig forhøjelse af huslejen kan godkendes af den
tilskudsgivende myndighed. Få eventuelt kommunen til at gennemlæse og forhåndsgodkende jeres
lejekontrakt, således at klubben ikke pludselig har
bundet sig til et lejemål, hvortil den ikke kan opnå
lokaletilskud.

Vigtige hjemmesider:
Dansk Ride Forbund www.rideforbund.dk
Danmarks Idræts-Forbund www.dif.dk
Folkeoplysningsloven www.retsinfo.dk
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