
 Samrådet  

Å r h u s  ko m m u n e    

Ledertræningstilskud 

 Vi får af og til spørgsmålet — hvad er det egentlig man kan få LEDERtræningstilskud til ? - Vi har i 

nedenstående prøvet at beskrive de fleste af de spørgsmål, vi får: 
 

 Det er som navnet siger, LEDERtræningstilskud. Det er altså et tilskud til aktive ledere, som ud-

øver ledergerning i gruppen. Styrelsesmedlemmer kan få tilskud. Voksenspejd og personer som 
ikke er registreret som ledere ved korpset kan IKKE få ledertræningstilskud. Unge mennesker un-
der lederuddannelse kan selvfølgelig få tilskud, selv om de ikke er registreret som ledere. HUSK at 
hele CPR-nummeret skal anføres, de første 6 cifre sikrer ikke revisionen en entydig identifikation af 
personen. HUSK at deltageren skal skrive under på, at vedkommende har fået pengene udbetalt. 
Ikke tilskudsberettigede forventer vi at den anvisningsberettigede piller fra, som de skal. Men vi 
laver tjek, som vi skal.  
 

 Kurset skal foregå i Danmark, Sydslesvig eller på en af korpsenes ejendomme i Sverige. Et kursus 

som starter i Danmark, og som f.eks. slutter af med tre dages kanosejlads i Sverige er IKKE til-
skudsberettiget. 

 

 Kursuslederen skal underskrive alle blanketter med navn og adresse 

samt underskrift. Blanketter uden denne underskrift kasseres uden til-
skud. Vi har fået en revisionsnæse for manglende underskrift, så der er 
ingen kære mor ! 

 

 Kursusdeltageren SKAL være fyldt 13 (tretten) år ved kursusstart.  

 

 Døgnprisen, der kan gives tilskud til, kan max. udgøre 290,00 kr. pr. påbegyndt døgn (excl. trans-

portomkostninger). I tilfælde af større udgift, da ydes der tilskud til max. beløbet, resten er for egen 
regning. Egne arrangerede kurser, der fremsendes orginal bilag for alle udgifter, totaludgiften delt 
med antal deltagere giver kursusprisen (bilag om samrådsblanketter indsendes sammen). Kurset 
skal mindst vare 3 timer 
 

 Kursusbeskrivelse skal medsendes blanketten. Dog kan det undlades ved korpsarrangerede kur-

ser, da vi forventer at kunne få disse til enhver tid på korpskontoret. 
 

 Vi yder tilskud til lederuddannelse. Det vil sige dygtiggørelse til at varetage lederarbejdet, og kan 

under ingen omstændigheder søges til deltagelse i generalforsamlinger, landsmøder, korpsråds-
møder og lignende af administrativ karakter. Det skal være ledertræning, ikke en week-end for le-
deren ”på opleveren” ! Det skal være et, for udøvelsen af ledergerningen, relevant kursus.  

 

 Der kan ikke søges både lokaletilskud og ledertræningstilskud. Lokaletilskudsansøgninger på un-

der 500 kr. der er personrelaterede (f.eks. udstedt af et korps, hvor 24 deltagere deler hyttelejen) 
kan afvises af Sport og Fritid uden begrundelse.  

 

 Det er den anbefalende og bevilligende person i korpsene, som med hans / hendes underskrift be-

kræfter, at ovenstående er overholdt. 

Vigtigt !! 
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