Guide til ledere i Aros Division vedr. kommunale tilskud.
Som det måske er Jer bekendt, yder Århus Kommune tilskud til lederuddannelse for alle
ungdomsorganisationer i Århus Kommune. Aros Divisions andel af tilskuddene administreres af
divisionskassereren.
Det skal præciseres, at der er tale om lederuddannelsestilskud. (PLAN-kurser er også
lederuddannelse).
Der ydes tilskud til både kursusafgift og rejseudgifter (billigste togbillet). Refusionen er p.t. på 75%.
Vejledning fra Samrådet i Århus Kommune er vedhæftet dette dokument.
Ansøgning om tilskud skal indgives på vedhæftede blanket, der har følgende formkrav:
I afsnittet ”Udfyldes af ansøgeren” skal alle felter udfyldes – helst med blokbogstaver.
Kursusafgiften fremgår som regel af kursusbeskrivelsen/tilmeldingen – ellers kan Jeres
gruppekasserer oplyse den. Hvis kursusdeltageren selv har udlagt pengene til transporten, skal
vedkommende have refusionen hos gruppekassereren, da afregningen fra divisionskassereren går
samlet til denne.
Blanketten skal medbringes på kurset, idet kursuslederen skal udfylde og underskrive rubrikken
”Udfyldes af kursusleder”. Det er vigtigt, at kursuslederen navn, adresse og telefonnummer klart
fremgår af blanketten.
Endelig skal gruppelederen attestere ansøgningen.
Det er meget vigtigt, at ovennævnte er opfyldt ellers afvises ansøgningen.
Blanketten sendes/afleveres til gruppekassereren snarest muligt efter kursets afslutning.
Gruppekassereren samler blanketterne og sender dem til divisionskassereren, enten løbende eller
samlet i december måned. Den nøjagtige tidsfrist, meddeles hvert år i november måned.
Gruppekassereren modtager herefter, enten i slutningen af december eller lige i begyndelsen af
januar, en afregning fra divisionskassereren. Samtidig hermed opgøres gruppens
divisionskontingent og modregnes i et evt. kursustilskud.

Århus Kommune giver også tilskud til leje af hytter og lejrpladser samt drift af egne mødehytter.
Tilskuddet udgør p.t. 69 %. Overnatning på campingpladser er ikke tilskudsberettiget. De
enkelte gruppekasserere skal indsende ansøgning senest 1. marts hvert år.
Kommunen giver også aktivitetsstøtte, der beregnes på grundlag af gruppens aktivitetstimer.
Ansøgning foretages af gruppekasserer senest 1. marts.
Til sidst skal lige nævnes støtte til særligt dyrt materiel – herunder telte. Tilskuddet administreres
af ÅUF, hvortil ansøgningen skal indsendes, som regel i april måned. Se nærmere på:
https://aauf.dk/medlem/saerligt-dyrt-materiel/

