Idrætsforeningers mulighed for at søge økonomisk kompensation i forbindelse med Coronavirus-situationen
Der er fire kompensationsordninger med forskellige tildelingskriterier, som
kan være relevante for idrætsforeninger at søge. Kort fortalt går de fire ordninger
ud på følgende:
- Kompensationsordning for større aflyste arrangementer
Dækker underskud ved arrangementer med +350 deltagere i perioden 6. marts
til 31. august 2020. Deltagere er aktive, ledere og tilskuere.
- Kompensationsordning for faste omkostninger
Dækker faste udgifter med en vis andel i perioden 9. marts til 8. juli 2020, hvis
foreningen har omsætningsnedgang på mindst 35 pct.
- Lønkompensationsordning
Dækker løn til trænere og andre lønnede, der er hjemsendt i perioden 9. marts til
8. juli med løn uden at arbejde.
- DIF og DGI´s corona-hjælpepulje til idrætsforeninger
En tilskudspulje på 44 mio. kr., som DGI og DIF fordeler til foreninger efter ansøgning, primært til dækning af tabte indtægter og visse udgifter. Der kan ansøges fra 1. maj til og med 15. maj. Alle ansøgninger kan ikke forventes imødekommet - nogle vil få afslag, andre kun få en del af det ansøgte.
1. Kan foreningen få kompensation for mistede indtægter?
Ja, der er nogle muligheder.
1.1.
DIF og DGI´s corona-hjælpepulje til idrætsforeninger
DGI og DIF administrerer ansøgninger fra foreninger, der er ramt af omsætningsnedgang og derfor mangler indtægter eller har afholdt omkostninger til mindre arrangementer (maks. 350 deltagere), som er aflyst. Ansøgning kan ske fra 1. maj til og med 15. maj, og kun hvis ikke alle midler
fordeles eller puljen senere tilføres flere midler, kan der søges senere.
Retningslinjer for tildeling indebærer, at det prioriteres, at støtte idrætsforeninger, der har oplevet store økonomiske konsekvenser af Coronanedlukning, og at støtte flest mulige foreninger. Ansøgning sker via medlemstal.dk. Puljen kan også søges af lokale breddeidrætsforeninger, der
ikke er medlem af DGI og eller DIF, bl.a. lokale foreninger inden for den
selvorganiserede idræt, udsatteidræt og esport. Det forventes, at tilskud
hovedsageligt vil være i størrelsesordenen 25.000 kr. til 100.000 kr., men
kan dog være mindre eller større. Det forventes, at ikke ansøgninger kan
imødekommes.
1.2.
Kompensationsordningen for større aflyste arrangementer
Ordningen dækker kun, hvis det aflyste arrangement med + 350 deltagere gav underskud. Arrangementet skulle være afholdt i perioden 6.
marts til 31. august 2020. Foreningen kan søge en kompensation som

gør, at de afholdte udgifter bliver dækket, men manglende overskud dækkes ikke.
2. Kan foreningen få dækket underskud på aflyste aktiviteter?
Ja, der er nogle muligheder.
2.1.
DIF og DGI´s corona-hjælpepulje til idrætsforeninger
Den i pkt. 1.1. nævnte tilskudsordning kan søges.
2.2.
Kompensationsordningen for større aflyste arrangementer
Den i pkt. 1.2. nævnte ordning kan søges.
3. Kan foreningen få dækket lønudgifter?
Ja, der er nogle muligheder.
3.1.
Lønkompensationsordningen
Hvis foreningen har hjemsendt trænere eller andre med løn uden at de
har arbejdet, kan lønkompensationsordningen søges. Ordningen kræver,
at foreningen har hjemsendt mindst 30 pct. af de ansatte (efter antal)
som følge af omsætningsnedgang. Der dækkes 75 pct. af månedslønnen
for funktionærer, og 90 pct. af månedslønnen for ikke-funktionærer
(f.eks. timelønnede trænere), dog max. 30.000 kr. månedligt. Den hjemsendte skal selv holde fri svarende til 1,67 dage månedligt uden løn.
3.2.
Kompensationsordningen for større aflyste arrangementer
Hvis foreningen har aflyst et større arrangement (+ 350 deltagere inklusiv
tilskuere) og har haft nogle lønomkostninger, der vedrører planlægningen
og aflysningen af arrangementet, kan disse medtages i opgørelsen over
udgifter, der ønskes kompenseret.
4. Kan foreningen få dækket sine afholdte udgifter?
Ja, der er nogle muligheder.
4.1.
Kompensationsordningen for faste omkostninger (udgifter)
Hvis en forening har en omsætningsnedgang i perioden 9. marts til 8. juli
på mindst 35 pct sammenlignet med tidligere, og har faste udgifter på
mindst 12.500 kr. i perioden (tre måneder), kan der søges kompensation.
Den procentvise dækning af de faste udgifter afhænger af omsætningsnedgangen og af, om foreningen har været ramt af lukningspåbud (indendørs idræt). Faste udgifter er bl.a. husleje, el, varme, rengøring og forsikring. Ordningen dækker ikke variable udgifter.
En forening, der slet ikke har haft omsætning i den periode foreningen har
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været ramt af det lovbestemte forbud mod at holde åbent, kan for lukningsperioden få dækket 100 % af de faste udgifter.
4.2.
Kompensationsordningen for større aflyste arrangementer
Der henvises til omtalen i pkt. 1.2. og 3.2.
4.3.
DIF og DGI´s corona-hjælpepulje til idrætsforeninger
Der henvises til omtalen i pkt. 1.1.
5. Kan foreningen få sine normale tilskud fra kommunen efter folkeoplysningsloven?
Ja, foreningen kan forvente at få sine normale tilskud, selvom der ikke har
været den forventede aktivitet som følge af Coronavirus-situationen. Det gælder både aktivitetstilskud og lokaletilskud. En bekendtgørelse giver nemlig
kommunerne adgang til ikke at reducere i tilskuddene, når aktivitetsnedgangen skyldes Coronavirus-situationen.
6. Hvor skal foreningen søge kompensation?
Alle ordninger kræver ansøgning og foreningen skal bruge NemID.
6.1.
Erhvervsstyrelsen
Du kan læse mere om kompensation for større aflyste arrangementer her:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-hvis-du-har-aflyst-eller-udskudtet-stoerre-arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/
Du kan læse mere om kompensation for faste udgifter her:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/
Du kan læse mere om lønkompensation her:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-loenudgifter-loenkompensation/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/
6.2.
Kulturstyrelsen
Hvis en forening får dækket mere end halvdelen af sine ordinære driftsudgifter gennem offentlige tilskud, kan foreninger ikke søge kompensation
hos Erhvervsstyrelsen, men kan søge tre tilsvarende ordninger, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Du kan læse nærmere her:
https://slks.dk/covid-19/
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6.3.
DGI og DIF
Reglerne for denne corona-hjælpepulje til idrætsforeninger findes på medlemstal.dk, dgi.dk og dif.dk. Se bl.a her:
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/dif-og-dgi-scorona-hjaelpepulje
Steen F. Andersen, DGI Jura
Juridisk chef, 22. april 2020, opdateret 1. maj 2020.
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