Lokaler
Hvis man vil starte en ny klub og det er skole, fritidscenter eller kulturcenter der søges, går man på det
stedlige kommunekontor, hvor man som regel har et fritids- og kulturkontor. Der beder man om
ansøgningsskema og indgår så på lige fod med andre sportsklubber om tildeling af gymnastiksale eller
lignende. Kommunerne har som regel en sidste dato for ansøgning ca. marts med start efter skoleferien i
august og slutperioden er som regel juni året efter.
Først og fremmest drejer det sig om træningslokaler, men der kan også være behov for lokaler i andre
sammenhænge, såsom:
•
•
•

generalforsamling
familieaftener
opvisninger

Husk ny ansøgning hvert år

Private erhvervslokaler
Det bedste men også det dyreste. Disse lokaler kan man finde gennem aviser eller ved lejeskiltning.
Faciliteter:
•
•
•
•

Træningssal - x antal m2
Toiletter
Baderum
evt. klublokale

Hvis punkt 2 og 3 mangler, kan man søge kommunen om hjælp til at indrette dette - som regel med 50 75% af kostprisen.
Der gives ikke m2 tilskud til punkt 4.

Lokalplan
Når der er fundet et egnet lokale, skal der ske henvendelse til det lokale bygningskontor der
undersøger lokalplanen for den bygning der er udset, da der i nogle bygninger er særlige servitutter,
f.eks.: man må ikke indrette vådrum.
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Økonomi
Ved leje af private lokaler er der altid en eller anden form for indskud, som erlægges samtidig med den
første måneds husleje.
Eks: Indskud ca. 30.000 - 50.000 kr.
Mdl. m2 pris: ca. 250 - 300 kr. pr. m2.
men til m 2 lejen giver de fleste kommuner et tilskud på ca 50 - 75% alt afhængig af aktivitetsbelægning,
så det er med at udnytte lokalerne når klubben har fået dem.
Medlemsantal spiller også en rolle.

Tilskud fra kommunen
Hvor meget tilskud der kan søges er forskelligt fra kommune til kommune.
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