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Samrådets retningslinjer for udbetaling af underskudsgaranti/ tilskud i henhold til 

Kulturelt Samråds vedtægter § 9: 

 

Forudsætninger for bevilling af underskudsgaranti: 
a) Til arrangementer, som i sit sigte henvender sig til et bredere publikum end 

foreningsmedlemmernes egen kreds. 

b) Hvor flere foreninger går sammen for at løfte en aktuel og nødvendig opgave, som ellers ikke 

ville være realisabel. 

c) Hvor lokale foreninger i kommunens yderområder med et lille befolkningsgrundlag behøver 

støtte til opretholdelse af aktiviteter. 

Under alle omstændigheder skal følgende være opfyldt: 
d) Ansøgning om underskudsgaranti skal være udfærdiget på Samrådets ansøgningsskema 

og indsendt senest 1 måned før afholdelse af arrangementet 

e) Arrangementet skal være offentligt 

f) Entreindtægten skal udgøre en væsentlig del af indtægterne  

g) Der ydes ikke underskudsgaranti for den del af arrangementet der  vedrører forplejningsdelen 

h) Regnskab for arrangementet skal indsendes til kassereren, før bevilget garanti kan udbetales 

i) Hvis regnskabet ikke er modtaget senest 2 mdr. efter arrangementets afholdelse, bortfalder 

retten til udbetaling af det bevilgede beløb  

j) Der skal også snarest muligt gives besked til samrådet, hvis det bevilgede beløb ikke skal 

udbetales 

 

Forudsætninger for tilskud: 
a) Et større og/ eller nyt arrangement, der rækker ud over foreningens/ organisationens 

almindelige lokale formål og virksomhed 

b) Et nyt/ uprøvet/ spændende initiativ. 

Ansøgningen indsendes til Samrådet senest 1 måned før arrangementet 
 

Ved vurderingen af, om en ansøgning skal imødekommes forbeholder 

bestyrelsen sig ret til: 
at vurdere om der er rimelig balance mellem arrangementets indtægter og udgifter 

at vurdere foreningens/ organisationens mulighed for at gennemføre arrangementet praktisk og 

økonomisk 

at tage hensyn til en ”bred” anvendelse af Samrådets økonomiske midler 

at bevilge garanti/ tilskud til lokale institutioner/ arrangementer udenfor Samrådets medlemskreds 

at garantere/ udbetale et mindre beløb end det ansøgte 

at afslå en ansøgning med begrundelse 

 

Således vedtaget på Kulturelt Samråds repræsentantskabsmøde d. 20 april 2017. 

 

Formand.     Dirigent. 

 

_______________________  _______________________ 

 

 

 


