
 

 

 

 

  

Puljen til Vores Furesø 
    

 
 

 

Unges Ja-kontor/ Ungepengepulje 
    

 

 

Supplerende facilitetspulje 
    

 

 

Idræts- og fritidspuljen 
    

 

 

Ungefokuspuljen 
    

 

Hvad kan du 
søge om 
midler til? 

Nye aktiviteter indenfor kultur, fritid og/eller 
idræt, der kommer borgere i Furesø til gavn. 

Alle projekter eller aktiviteter med unge 
i Furesø på 15-25 år som målgruppe. De 
udgifter, som bevillingen må dække, er 
udgifter, som indgår i selve aktiviteten. 

Vedligeholdelsesopgaver, som den 
almindelige drift/vedligeholdelse ikke 
dækker eller prioriterer, eller projekter, som 
tilgodeser foreningsaktiviteter i Furesø 
Kommune. 

Nye initiativer og aktiviteter på idræts- og 
fritidsområdet i Furesø Kommune.  
 

Nye initiativer, der sikrer aktivitet for de 
13-25-årige på idræts- og fritidsområdet i 
Furesø. 

Hvem kan 
søge? 

Alle borgere og foreninger i Furesø 
Kommune. En forening eller borger uden for 
kommunen kan søge puljen, hvis aktiviteten 
er i Furesø og henvendt til borgere i Furesø. 
Udvalget Kultur, Fritid og Idræt kan i særlige 
tilfælde reservere et beløb i puljen efter 
gældende kriterier. 

Alle unge mellem 15 og 25 år, som bor i 
Furesø Kommune, kan søge, evt. i 
samarbejde med en skole, forening eller 
en institution 

Alle godkendte foreninger i Furesø 
Kommune. 

Alle folkeoplysende foreninger eller 
enkeltpersoner, der er hjemmehørende i 
Furesø Kommune. 

Alle godkendte, folkeoplysende foreninger 
i Furesø Kommune  

Hvilke kriterier 
skal være 
opfyldt? 

Aktiviteten skal være nyetableret, og 
understøtte mindst et af de fire 
fokusområder i Vores Furesø. Aktiviteten 
skal primært henvende sig til borgere i 
Furesø. 
Ansøgninger, der indeholder 
medfinansiering fra ansøger eller andre 
fonde/puljer, prioriteres. 

Projekterne/aktiviteterne skal foregå i 
Furesø Kommune og være åbne for alle 
unge i Furesø. Projekterne/aktiviteterne 
skal være opfundet og gennemført af de 
unge selv, men gerne omfatte 
samarbejde mellem flere foreninger, 
institutioner m.v. i kommunen. 

Kriterier varierer fra år til år alt efter, hvad 
udvalget vælger at prioritere. Det kan f.eks. 
være mindre projekter, medfinansiering, 
projekter der tilgodeser flere 
foreningsbrugere. 

Det skal være initiativer, som fornyer og 
udvikler kommunens idræts- og 
fritidstilbud. 
Ansøger skal selv bidrage økonomisk – 
enten ved egenbetaling og/ eller gennem 
deltagerbetaling. 
 

Events for målgruppen, som har til formål 
at tiltrække nye medlemmer. 
Nye initiativer for målgruppen, materialer, 
som vil højne oplevelsen af eksisterende 
aktiviteter med henblik på at fastholde 
målgruppen i foreningslivet. 

Hvad gives der 
ikke 
puljemidler 
til? 

Puljen støtter ikke faste, tilbagevendende 
aktiviteter, honorar til arrangøren, 
aktiviteter, der giver overskud til arrangøren 
selv, oprettelse af forening, udstyr til 
almindelig foreningsdrift eller aktiviteter, 
der har været afholdt. 

Puljen dækker kun de udgifter, der er til 
rest efter at indtægterne fra f.eks. 
billetter og drikkevarer er trukket fra. 
Aktiviteten må med andre ord ikke give 
overskud til dig som ansøger og må ikke 
dække honorar til arrangøren.  

Generelle driftsudgifter relateret til 
foreningsaktiviteten såsom håndbolde, 
akvarelmaling eller brænde.  

Almindelige foreningsaktiviteter, der kun er 
rettet mod foreningens medlemmer. 
Driftsmidler og materialer til almindelige 
foreningsaktiviteter. 

Almindelige foreningsarrangementer, der 
ikke specifikt er rettet mod de 13 til 25-
årige samt aktiviteter, der er støttet af 
andre kommunale puljemidler. 

Hvor meget 
kan du søge? 

Op til 25.000 kr. pr. år.  
Der søges som udgangspunkt til et år.  

Intet loft.  Udvalget har gennem en årrække prioriteret 
ønsker op til 40.000 kr. 

Intet loft. 
 

Hvornår kan 
du søge? 

1. marts 2023. 
Restmidler disponeres efterfølgende af 
udvalget Kultur, Fritid og Idræt 

Fordeles løbende på baggrund af 
ansøgning. 

1. kvartal. Projektet skal være gennemført 
inden 3. kvartal. Dato meldes ud i 
nyhedsbrev til foreningerne. 

 

Løbende, dog senest 14. dage inden forestående, ordinært møde i 
Folkeoplysningsudvalget. Mødeoversigt kan findes på furesoe.dk/fou  
 

Hvem fordeler 
midlerne? 

Kultur, Fritid og Idræt Kultur, Fritid og Idræt 
 
 

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget 

Hvor stor er 
puljen? 

250.000 kr./år  50.000 kr./år 300.000 kr./år 150.000 kr./år 
Ungefokuspuljen er en del af budgettet for Idræts- og fritidspuljen. 
 

 

Oversigt over puljer i Furesø Kommune 2023  


