
 

Vedligeholdelses- og renoveringspulje samt Energipulje 

til idrætshaller og klubhuse i Mariagerfjord Kommune. 
 
 

Der er ansøgningsfrist på Vedligeholdelses- og renoveringspuljen den 20. februar og den 20. september. 

Der er løbende ansøgningsfrist på lån fra Energipuljen. 

 

Hvem kan søge? 

1. Idrætshaller, der modtager kommunalt driftstilskud. 
2. Foreninger, der modtager kommunalt driftstilskud til klublokaler og klubhuse (lokaletilskud). 
3. Kommunalt ejede eller kommunalt støttede udendørs idrætsanlæg, der modtager kommunalt 

driftstilskud (lokaletilskud). 
 
 

Formål 

Puljens formål er at medfinansiere i forhold til foreningers og selvejende institutioners fysiske faciliteter: 

1. Større vedligeholdelsesopgaver. 
2. Større renoverings- og udskiftningsopgaver. 
3. Større energiforbedringer, som er anbefalet i energirapport. 

 
 

Hvad kan der søges til? 

Fx kan man søge af puljerne til: 

1. Udskiftning eller reparation af tag og tagkonstruktion. 
2. Udskiftning af vinduer. 
3. Udskiftning eller større reparation af gulve/gulvbelægning. 
4. Større isoleringsopgaver. 
5. Renovering eller udskiftning af energi- og varmesystemer. 

Der vurderes individuelt, om projektet er under bagatelgrænsen og forventes at indgå som almindelig 
daglig drift i hallens/klubhusets økonomi. 

Er du i tvivl om jeres projekt kan komme i betragtning, er du velkommen til at kontakte 

Idræts- og Fritidskonsulent Niels Sørensen på tlf. 97113501 eller på nisoe@mariagerfjord.dk 

 

Ansøgning 

Selvejende institutioner og foreninger kan søge puljemidlerne på ansøgningsskema som findes på 
kommunens hjemmeside. Puljer og Tilskud | Mariagerfjord Kommune

mailto:nisoe@mariagerfjord.dk
https://www.mariagerfjord.dk/kultur-og-fritid/puljer-og-tilskud#vedligeholdelses-og-energipuljen-80


 

Vurdering af ansøgninger 

Indkomne ansøgninger vurderes: 

1. Administrativt i Kultur og Fritid. 
2. Bygningssagkyndig fra fagenheden for Teknik og Miljø. 
3. Indstillinger forelægges Udvalget for Kultur og Fritid. 

 
 

Prioriteringen på projekterne bliver foretaget ud fra samme kriterier, som anvendes på kommunale 
bygninger. 

Kat. 1 Handicapvenlige adgangsforhold, der er nødvendige, for at en specifik aktivitet 

kan gennemføres. Der prioriteres adgangsforhold til en igangværende eller 

planlagt aktivitet. 

Kat. 2 Kritisk tilstand, der medfører væsentlige følgeskader på andre bygningsdele, 

eller som er til fare for personer. Bygningsdelen skal genoprettes eller fornys. 

Kat. 3 Meget slidt tilstand, med risiko for følgeskader på andre bygningsdele. 

Bygningsdelen bør vedligeholdes, genoprettes eller fornys. 

Kat. 4 Meget slidt tilstand, uden risiko for følgeskader på andre bygningsdele. 

Bygningsdelen kan vedligeholdes, genoprettes eller fornys. 

Kat. 5 Noget slidt med begyndende skader. Der kan foretages vedligeholdelse eller 

genopretning. 

Kat. 6 Almindelig slidt, med skader af æstetisk eller komfortmæssig art. 
 
 

Hallen/klubhuset indhenter min. 2 skriftlige tilbud på arbejdet. Tilbud vedlægges ansøgning. 
 
 

Tilskud 
Som udgangspunkt kan der søges om tilskud til renovering/vedligehold og modtages (op til) 50% af udgiften 
i tilskud. Indgår der frivilligt arbejde i projektet, må disse timer tælles med, til 100 kr. i timen i de samlede 
udgifter. Dermed kan frivilligt arbejde udgøre en del af de 50 %, der er i egenfinansiering fra foreningen. 

 
hvis der søges til et projekt, hvor der kun søges til materialer, og alt arbejde udføres af frivillige – kan der 
ydes dækning for 100 % af udgifterne til materialer. 

 
Projektet igangsættes i.h.t. beskrivelse i ansøgningen, og når alle nødvendige godkendelser fra 
myndigheder m.v. er i orden. 



Tilskuddet til vedligeholdelsespuljen udbetales, umiddelbart efter klarmeldingsskemaet er indsendt til 
Fagenheden Kultur og Fritid. Klarmeldingsskema findes på kommunens hjemmeside.   
Puljer og Tilskud | Mariagerfjord Kommune 

 
Der udarbejdes særskilt regnskab for projektet ved afslutning, der indsendes til fagenheden Kultur og 

Fritid. 

 
 
 
 
 
 
 

Energiprojekter lån 

Ansøgningsfrister: Løbende. 

Energibesparende projekter kan lånefinansieres med tilbagebetaling på 6-10 år i.h.t. nærmere aftale. 

Projekterne forhåndsvurderes af energikonsulent, og der indhentes relevante tilbud. På baggrund af 
vurderingerne aftales tilbagebetalingstiden. 

Der indgås herefter en skriftlig aftale med klubhusets/hallens ejer (forening) vedr. energilånet. 

Tilbagebetalingen afvikles via modregning i det kommunale tilskud (driftstilskud / lokaletilskud). For 
klubhuse, der modtager lokaletilskud, kan afbetalingen på lånet medregnes som udgift for klubhuset, og 
der gives dermed lokaletilskud efter gældende regler. Denne regel er kun gældende for afbetaling af denne 
type lån. 

 
 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Idræts- og Fritidskonsulent Niels Sørensen på tlf. 

97113501 eller på nisoe@mariagerfjord.dk. 

https://www.mariagerfjord.dk/kultur-og-fritid/puljer-og-tilskud
https://www.mariagerfjord.dk/kultur-og-fritid/puljer-og-tilskud#vedligeholdelses-og-energipuljen-80
mailto:nisoe@mariagerfjord.dk
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