
September 2018  

Tilskud til VARIGT Materiel - vejledende positivliste pr. september 2018  
Listen er baseret på tidligere opnåede tilskud, men kan revideres af BUS og folkeoplysningsudvalget 
uden at spørge de enkelte grupper, kredse mv.  
 

 Tilskud søges inden 1. april og 1. september.  
Der ansøges via blanket i foreningsportalen, som sendes til forvaltning sammen med bilag/budget. Minimum 
500 kroner pr. køb/bilag/kvittering.  

 BUS behandler ansøgningen på det kommende møde sammen med fritidskonsulenten, og med eller uden 
anbefaling går denne videre til forvaltningen – også gennem fritidskonsulenten.  
Hvis den anbefales, er ansøgningen så i princippet færdigbehandlet. 

 
 Positive tilskudsmuligheder Ikke tilskudsberettiget 
Lejrmateriel  
50% tilskud  

Nye telte med tilbehør, underlag og poser. Ikke lynlåse, små stænger, pløkke og barduner.  
Større reparationer der købes ude i byen, 
samt indkøb/erstatning af enkeltdele af større 
værdi.  

Ikke egne reparationer 

Vask og imprægnering af større materiel, 
udført af profesionel.  

Ikke egen vask 

Presenninger   
Køb af patruljekasser / køkkenkasse med nyt 
indhold til lejrbrug 

Ikke rengøringsartikler 
Ikke maling til mærkning 
Ikke forbrugsmaterialer i patruljekassen 

Årligt supplement til patruljekasse / 
køkkenkasse på én afregning 

 

Besnøringsreb. Ikke små stykker  / ruller 
Ikke bomuldsgarn, sisal og bindegarn 

Rafter til brug ved egen hytten / grund  
Brænde / Rafter til brug ved større 
arrangementer i Gladsaxe - PR, byfest 
jubilæum 

 

Patruljestandere   
Bålgryder, pandekagepander, dutchsovens, 
grilriste, scoutfire og lignende udstyr til 
bålaktivitet 

 

Anden materiel 
50% tilskud 

Indkøb af legeredskaber, brætspil og havespil 
o.lign til brug for aktivitet i  kreds/gruppen 

Ikke klatrestativer, gynger o.lign 

Sminkekasse (førstehjælpsmaskering) Ikke opfyldning af disse.  
Cykelanhængere, kærrer, trækvogne, 
sækkevogne og lignende 

Ikke cykel 

Udendørs belysning til arbejdsbrug  Ikke havebelysning 
Kompasser, o-løbsskærme, adventurerace 
udstyr og GPS udstyr 

Ikke licenser og abonnementer  

Elektronik  
25% tilskud 

Ny indkøb af konsoller, afspillere og højtalere, 
ghettoblaster, powerbanks og soundboks 
o.lign.  
 
Ny indkøb af projektor, og lignedne, med 
tilbehør/adaptere/lærred 

Ikke PC, TV og computerskærme, projektorer, 
spil, CD-rom, dvd og film og lign.  
Ikke alm. CD’er, bånd, og medie licenser. 
Ikke reparationer på elektronisk udstyr.  
 

Bøger og Lign.  
50% Tilskud 

Arbejdsstof og inspirationsmateriale udgivet 
af korps/forbund 

Undtagen velkomstpakker og korpskalendere 
Kontorartikler og papirvarer Ikke personlige 
bøger, som udleveres til medlemmet. 

Emnebøger udgivet af korps / forbund 
 

Ikke alm. Hobbybøger, som kan lånes på 
biblioteket. Fx Klematis, fagbøger 
Ikke podcasts og lydbøger 

Node og sangbøger  
Skal forblive hos korps / forbund.  
 

 

Musikinstrumenter 
25% tilskud 

Nye og brugte instrumenter, Større 
reparationer af instrumenter.  
Særligt tilbehør vurderes fra gang til gang 

Ikke guitar-strenge, trommeskind, nodepapir 
i løsark. 
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Vandaktiviteter  Kanoer 25%, søkorps dog 50%.  

Søkorps: Nye sejl og reparation af disse. 
 

Dog ikke kanoer, hvor natur og sejlklubbens 
kan benyttes. 
 

Klatreudstyr 
50% tilskud 

Klatreudstyr der er IUAA godkendt og på 
betingelse af at der er uddannede 
instruktører, der føres logbog 
 

 

  
 
 

 

  
  

 
 

 
 


