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Afdelingernes tilskudsmuligheder
ALBOA’s repræsentantskab har i juni 2011 besluttet en politik, som åbner mulighed for, at der kan
ansøges om tilskud til en række aktiviteter igennem ALBOA.
I budgettet for ALBOA afsættes der hvert år et beløb til følgende aktiviteter:

9 tilskud til kursusdeltagelse
9 tilskud til indkøb af kunst
9 tilskud til fritidsaktiviteter
Tilskud til kursusdeltagelse
~ Hvilke kurser kan der gives tilskud til?
Der kan ansøges om deltagelse i relevante
afdelings- og organisationsbestyrelseskurser.
Der vil ikke kunne ansøges om tilskud til
kurser, som afholdes i eget regi.

~ Hvor ofte kan man komme på kursus?
Man kan komme på op til 2 kurser i samme
regnskabsår med tilskud fra ALBOA.

~ Hvor mange fra samme afdelingsbestyrelse
kan deltage?
Op til 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra
samme afdeling kan deltage i samme kursus. Ønsker ﬂere at deltage, må afdelingen
afholde udgifterne til afdelingsbestyrelsesmedlemmer ud over 2.

~ Økonomisk ramme
Der er i ALBOA’s budget for 2012 afsat kr.
40.000. Beløbsstørrelsen fastsættes hvert år

i forbindelse med budgetudarbejdelse for
kommende regnskabsår.

~ Ansøgningsprocedure
Ansøgning om tilskud til kursusdeltagelse
fremsendes til kursusudvalget som behandler ansøgningen og giver administrationen
besked om kursusudvalgets holdning til
ansøgningen.
Administrationen giver ansøger besked om
kursusudvalgets beslutning.
Administrationen tilmelder til kursus.

~ Kursusudvalget består af:
2 personer valgt af repræsentantskabet.
2 personer udpeget af org.bestyrelsen.
Kontakt:
kursusudvalget@alboa.dk
Eller:
ALBOA - Kursusudvalget
Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J

Tilskud til indkøb af kunst
~ Hvilken kunst kan der søges om tilskud til?
Der kan søges om tilskud til alle former for
kunstindkøb.
Kunsten tilhører ALBOA.

~ Hvem bestemmer hvordan ”kunstværket”
skal se ud?
Kunstudvalget bestemmer, hvad der skal
indkøbes. Kunstudvalget skal så vidt muligt
imødekomme ansøgers ønske.

~ Økonomisk ramme
Der er i ALBOA’s budget for 2012 afsat kr.
75.000. Beløbsstørrelsen fastsættes hvert år
i forbindelse med budgetudarbejdelsen for
kommende regnskabssår.
Ikke forbrugt beløb kan overføres til efterfølgende år.
Der kan indkøbes ”på forskud” op til et
beløb på kr. 75.000.

~ Ansøgningsprocedure
Ansøgning om tilskud til kunst fremsendes
til kunstudvalget, (kunstudvalget@alboa.dk)
som behandler ansøgningen.
Kunstudvalget viderebringer resultatet til
administrationen, som tilskriver ansøger.
Kunstudvalget indgår aftale om kunstindkøb og ”købsaftalen” aﬂeveres til administrationen.

~ Kunstudvalget består af:
2 personer valgt af repræsentantskabet.
2 personer udpeget af org.bestyrelsen.
Kontakt:
kunstudvalget@alboa.dk
Eller:
ALBOA - Kunstudvalget
Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J

Tilskud til fritidsaktiviteter
~ Hvilke aktiviteter kan der ydes tilskud til?
Der kan søges tilskud til:
• opstart af nye fritidsaktiviteter
• etablering af nye faciliteter til gavn for
”fællesskabet”
• turneringer, eksempelvis bocciaturnering
Der kan ikke søges om tilskud til vedligeholdelsesarbejder, eksempelvis udskiftning af
legepladsudstyr.

~ Kan afdelinger søge tilskud ”igen og igen”?
Der kan først genansøges om tilskud til
fritidsaktiviteter 3 år efter, at man har fået
en bevilling.

~ Skal der være egenbetaling, hvis der bevilges tilskud fra ALBOA?
Afdelingen skal selv betale 50% af udgiften.
Gælder dog ikke turneringer, hvor ALBOA
dækker hele udgiften.

~ Kan ikke forbrugt beløb overføres til efterfølgende år?
Ja, den mulighed vil være til stede.

~ Skal der kunne bevilges på forskud?
Der kan bevilges på forskud, dog maksimalt
op til kr. 100.000

~ Økonomisk ramme
I ALBOA’s budget for 2012 er afsat kr.
150.000. Beløbsstørrelsen fastsættes hvert
år i forbindelse med budgetudarbejdelsen
for kommende regnskabsår.

~ Ansøgningsprocedure
Afdelingen fremsender ansøgning til fritidsudvalget, (fritidsudvalget@alboa.dk) som
behandler ansøgningen. Fritidsudvalget
meddeler administrationen fritidsudvalgets
beslutning.
Administrationen forestår den praktiske
del.

~ Fritidsudvalget består af:
4 personer valgt af repræsentantskabet.
2 personer udpeget af org.bestyrelsen.
Kontakt:
fritidsudvalget@alboa.dk
Eller:
ALBOA - Fritidsudvalget
Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J

~ IT-udstyr, ejendomsfunktionær
ALBOA dækker udgiften til anskaffelse af
IT-udstyr til ejendomsfunktionæren.
Udgiften medtages i afdelingsregnskabet
på konto 114, renholdelse.
Afdelingen får et tilskud fra ALBOA til at
dække den nævnte udgift. Bliver indtægtsført i afdelingens regnskab på konto 203,
tilskud fra selskabet.

~ Ejendomsfunktionærelever
ALBOA dækker halvdelen af lønudgiften til
ejendomsfunktionærelever.
Dette er besluttet med udgangspunkt i, at
ALBOA gerne vil medvirke til at uddanne
nye ejendomsfunktionærer.
Udgiften medtages i afdelingsregnskabet
på konto 114, renholdelse. Fordeles efter
boligantal.
Afdelingen får et tilskud fra ALBOA til at
dække den nævnte udgift. Bliver indtægtsført i afdelingsregnskabet på konto 203,
tilskud fra selskabet.

~ Selskabslokaler
ALBOA dækker driftsudgiften og vedligeholdelsesudgiften for de selskabslokaler,
hvor råderetten ligger hos ALBOA.
Afdelingen får et tilskud til at dække den
nævnte udgift, således selskabslokalet er
udgiftsneutralt for afdelingen. Bliver indtægtsført på konto 203, tilskud fra selskabet.
Tilskudsstørrelsen beregnes ud fra afdelingens udgift, fratrukket lejeindtægten ved
udlejning af selskabslokale.
Afdelingsestyrelsesmedlemmer, organisationsbestyrelsen og ansatte kan låne
et selskabslokale én gang om året - uden
beregning.

~ Tilskud, ordinært afdelingsmøde
ALBOA vil gerne have at ﬂest mulige deltager i afdelingsmøderne.
Flere afdelinger har valgt at afslutte mødet
med et let traktement og ”hyggeligt samvær”.
ALBOA giver et tilskud til et sådant traktement på 40 kr. pr. mødedeltager.
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