NOTAT

DATO

Retningslinjer for fordeling af
lokalrådsmidler i 2020

15. maj 2020
S A G S N R.

326-2020-5657

Kommunalbestyrelsen afsætter årligt en pulje til lokalråds- og beboerforeningsinitiativer. I
2020 er den samlede ramme på i alt 833.825 kr. inkl. overførsel fra 2019 på 355.025 kr.
som fordeles således:
Pulje til lokalrådsarbejde
Udvalgets virke (foredrag, ture m.v.)
Årlig udviklingsdag for lokalråd m.fl.
Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd
Pulje til initiativer og forsøgsprojekter
Allerede bevilgede tilskud:
- Gørlev Lokalråd jf. beslutning af okt. 2018
- Forskønnelse på Reersø jf. beslutning i 2018
- Etablering af grejtrailer jf. beslutning i 2019
- NaboGo – beslutning fra 2019
- Minifundraiseruddannelse
I alt

168.000
15.000
35.000
17.279
268.546

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

30.000 kr.
25.000 kr.
150.000 kr.
75.000 kr.
50.000 kr.
833.825 kr.

Herudover er afsat samlet 2. mio. kr. i perioden 2019-2022 til byer under 200 indbyggere
og landdistrikter. Denne pulje ansøges og fordeles særskilt jf. de tidligere besluttede
retningslinjer for denne pulje. Læs mere på www.kalundborg.dk/landdistrikter
Pulje til lokalrådsarbejde:
Pulje til lokalrådsarbejde fordeles i 2020 således:
Øerne (Sejerø og Nekselø)
8.000
Nord
72.000
Midt
40.000
Syd
48.000
I alt
168.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Af bilag 1 fremgår det enkelte lokalråd/beboerforenings m.fl. tilhørsforhold. Listen vil
løbende blive ajourført.
Puljen til lokalrådsarbejde skal primært anvendes til initiativer, iværksat af lokalråd og
beboerforeninger. Dog kan hvert område anvende op til 20 % af den pulje, de råder over,
til administrationsomkostninger 1 m.v.

1

Administrationsomkostningerne er den samlede betegnelse for alle de omkostninger, som er i en forening. Det
drejer sig om udgifter til den daglige drift, kontorleje, porto og lønninger, men også om udgifter til markedsføring .
Kon t a kt
Sagsansvarlig:
Maria Singerholm
Kultur og Fritid

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 45 38
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Det enkelte område anbefaler i enighed en bevilling til et projek t. Området meddeler
anbefalingen til Kultur og Fritid i Kalundborg Kommune, der reserverer midlerne.
Fordeling af den øvrige ramme
Af Landdistriktsudvalgets samlede ramme er afsat 32.279 kr. til Landdistriktsudvalgets
virke og medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd samt 35.000 kr. til afholdelse af den
årlige udviklingsdag.
Der er – fra puljen til initiativer og forsøgsprojekter - reserveret i alt 330.000 kr. til
projekter besluttet sidste år, som ikke er igangsat endnu.
Der er et restbeløb på 268.546 kr. til Landdistriktsudvalgets pulje til initiativer og
forsøgsprojekter, som udvalget råder over. Initiativer der udspringer af denne pulje
udmeldes særskilt.
Særligt ift. pulje til lokalrådsarbejde:
Krav til vedtægter for lokalråd, beboerforeninger m.fl.
For at være berettiget til midler fra puljen til lokalrådsarbejde skal foreningen, som
minimum leve op til følgende:
• Foreningen skal dække et område i et landdistrikt, som er områder uden for
Kalundborg By (defineret ved byskiltene)
• Foreningen skal dække et større geografisk område, og ikke kun få husstande i en
landsby eller område (hvilket skal fremgå af vedtægten)
• Foreningens medlemmer skal betale kontingent til foreningens virke
• Foreningen skal have vedtægter, der som minimum indeholder beskrivelse af:
o Formål
o At foreningen er hjemmehørende i Kalundborg kommune
o Foreningen skal være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål
o Valg af bestyrelse, og valg af revisor(er)
o Dagsorden for afholdelse af generalforsamling
o Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling
o Regnskabsaflæggelse
o Tegningsberettigede for foreningen
o Procedure for vedtægtsændringer
o Procedure ved opløsning af foreningen, og fordeling af evt. formue (skal gå
til en lignende forening eller en forening i lokalområdet).
Landdistriktskoordinatoren er bemyndiget til at godkende at foreningen lever op til disse
krav.
Opstår der tvivl om en forening - i forbindelse med fordelingen af denne pulje - kan
defineres som lokalråd eller beboerforening, er det Landdistriktsudvalget der træffer
afgørelsen, ligesom det er dette udvalg der - hvis der opstår tvivl - træffer beslutning om
hvilken delpulje, lokalrådet/beboerforeningen placeres i.
Udbetaling af midler
Det enkelte lokalråd eller beboerforening skal henvende sig til Kultur o g Fritid, når
midlerne ønskes udbetalt. Foreningen skal her samtidig meddele om den er fuldt, delvis
eller ikke momsregistreret.
Midlerne udbetales via foreningens CVR nr.
Ved afslutning af projektet fremsender foreningen dokumentation for midlernes anv endelse
til Kultur og Fritid.
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Uforbrugte midler skal tilbagebetales til Kalundborg Kommune.

Bilag 1

Område Nord

Område Midt

Område Syd

Bjergsted Beboerforening

Buerupegnens

Gørlev og omegns Lokalråd

Bregninge Beboerforening

Beboerforening

Høng Lokalråd

Eskebjerg Beboerforening

Jorløse Beboerforening

Kr. Helsinge og Omegns

Havnsø Lokalråd

Reerslev Landsbylav

Lokalråd

Kærby Landsbylaug

Hvidebæk Lokalråd

Løve Lokalråd

Raklev og omegns Lokalråd

Sæby-Hallenslev

Reersø Beboerforening

Røsnæs Udvikling og Beboerforening

Beboerforening

Reersø Lokalråd

Svebølle Lokalråd
Viskinge Beboerforening
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De foreninger der har modtaget tilskud, skal senest 1. maj det efterfølgende år, indsende
specificeret og godkendt regnskab, hvoraf det tydeligt fremgår, hvad de tildelte midler
herunder tilskud til administrationsomkostninger er brugt til.

