
 

        

 

FÆLLES-SKABERNE 

 
Aftale om tilskud  
til lokale fora - 2022 
 
 

Samarbejdsaftale 

 

Holbæk Kommune 
Kultur, Fritid og Borgerservice 

Rådhuspladsen 1 

4300 Holbæk 

(herefter kaldet Holbæk Kommune) 

 

og 

 

Kundby Lokalforum (det lokale forum) 
v/ Susanne Knudsen 

Gedebjerg 6 

4520 Svinninge 

(herefter kaldet Foreningen) 

 

indgår hermed aftale om tilskud til det lokale forum, Kundby Lokalforum. 
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§ 1 Formål 

1.1 Aftalen fastsætter størrelsen på det kommunale tilskud til Kundby Lokalforum. 

1.2 Aftalen fastsætter rammerne for de forpligtelser, som ligger til grund for udbetaling af det 

kommunale tilskud. 

 

§ 2 Varighed og ophør 

2.1 Da tilskuddet er en årlig politisk beslutning som del af Kommunalbestyrelses budgetaftale, 

genforhandles aftalen én gang årligt med ikrafttrædelse 1. januar 2022. Aftalen varer til og 

med 31. december 2022, hvorefter aftalen genforhandles. 

2.2  Aftalen er uopsigelig for begge parter i aftaleperioden, medmindre der foreligger misligholdelse 

af aftalen, jfr. punkt 7. 

2.3  Dialog om en ny aftale iværksættes i 3. kvartal. Foreningen indleder dialogen med mail til 

Holbæk Kommune (faelles-skaber@holb.dk). 

 

§ 3 Økonomi 

3.1  Holbæk Kommune udbetaler i året 2022 et tilskud på 16.000 kr., som er reguleret efter antal 

indbyggere i lokalområdet. 

3.2  Tilskuddet udbetales senest 14 dage efter at begge parter har underskrevet samarbejdsaftalen 

og begge parter har en kopi af denne. Tilskuddet udbetales til den NemKonto, som er tilknyttet 

foreningens CVR-nr.: 38 51 24 98. 

 

§ 4 Regnskab 

4.1  Regnskabet skal godkendes af en foreningsvalgt revisor og uploades på foreningens konto på 

Fritidsportalen senest 4 måneder efter kalenderårets afslutning. Holbæk Kommune opfordrer 

til at foreningen offentliggør regnskabet, eksempelvis på det foreningens hjemmeside. 

4.2 Såfremt Holbæk Kommune vurderer, at tilskuddet ikke benyttes i overensstemmelse med 

denne aftale, kan Holbæk Kommune kræve tilskuddet helt/delvist tilbagebetalt. 
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§ 5 Foreningens forpligtelser 

5.1 For at have mulighed for at modtage lokalområdernes faste tilskud fra Holbæk Kommune, skal 

foreningen være oprettet som en frivillig forening med tilhørende CVR-nummer eller være en 

del af en eksisterende lokal forening. Medlemskabet af foreningen skal være gratis, åbent og 

tilgængeligt for alle. Foreningen skal have mindst én kontaktperson, som Holbæk Kommune og 

andre interesserede kan henvende sig til. 

5.2 Foreningen skal anvende tilskuddet til aktiviteter, projekter og tiltag, der 

 er almennyttige og vurderes at have positiv betydning for lokalområdet 

 har bred opbakning i det lokale forum og blandt borgere, foreninger samt øvrige aktører i 

lokalområdet 

5.3  Tilskuddet kan ikke anvendes til lønninger, kommercielle aktiviteter eller aktiviteter med 

stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold. Tilskuddet kan ikke anvendes som et tilskud til 

lokale erhvervsvirksomheder. Hvis der er tvivl om en konkret aktivitet/udgift lever op til disse 

rammer, kan foreningen kontakte den relevante fælles-skaber og få en vurdering. 

5.4  Foreningen opfordres til at informere om offentlige arrangementer på egen hjemmeside og 

Facebookside samt eventuelle infoskærme, at informere den tilknyttede fælles-skaber samt at 

bruge den fælles kalender ”Oplev Holbæk”. 

5.5 Foreningen skal være baseret på almindelige demokratiske spilleregler. Hvis lokalområdet 

vælger at tilknytte sig en eksisterende lokal forening, skal lokalområdets ledelse være baseret 

på almindelige demokratiske spilleregler. 

 

 

§ 6 Misligholdelse 

6.1 Såfremt Holbæk Kommune konstaterer, at foreningen ikke lever op til denne aftale, vil Holbæk 

Kommune give foreningen en frist til at rette op på misligholdelsen. Såfremt der efter fristens 

udløb fortsat konstateres en misligholdelse, kan Holbæk Kommune opsige aftalen uden 

yderligere varsel. 

6.2 Ved væsentlig misligholdelse kan Holbæk Kommune opsige aftalen uden varsel. Væsentlig 

misligholdelse vil fx være brug af tilskudsmidler i strid med § 5.3. 
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§ 7 Kontaktoplysninger 

7.1 Foreningens kontaktoplysninger er: Susanne Knudsen, gedebjerg6@gmail.com 

7.2 Holbæk Kommunes kontaktoplysninger er: faelles-skaber@holb.dk 

  

 

Holbæk d.   

 

_________________________________ 

Holbæk Kommune 

v/ Brian W. Ahlquist 

Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice 

 

 

 

 

Kundby d.  

 

_________________________________ 

Kundby Lokalforum 

v/ Susanne Knudsen

 

Susanne Knudsen (13. Dec 2021 11:18 GMT+1)

13-dec.-2021

Brian Ahlquist (13. Dec 2021 12:16 GMT+1)

13-dec.-2021


