Tro og love erklæring sundere kost
Undertegnede er indforstået med at følge nedenstående retningslinjer med henblik
på at opnå forhøjet støtte til sund kost i selvejende idrætsfaciliteter:
1. Mad serveret i idrætsfaciliteterne, der modtager tilskud til sund kost, skal
være Nøglehulsmærket eller leve op til kravene for Nøglehulsmærket.
2. Der tillades et mindre varesortiment af slik og is. Samlet kan en facilitet
have 10 forskellige varianter. Produkterne bør så vidt muligt være baseret
på naturlige farvestoffer og have et reduceret indhold af fedt, sukker samt
tilsætningsstoffer.
3. Salg af øl og vin samt salg af læskedrikke i flaskeformat accepteres under
forudsætning af, at faciliteten opstiller mulighed for let adgang til gratis
koldt vand, enten i form af koldtvandshane eller koldtvands automat.
4. Frituregryde og produkter tilberedt i friture tillades ikke.
5. Der må ikke ske markedsføring af usunde produkter. De få usunde
produkter der tillades, må ikke have en fremtrædende placering, hverken
ved fysisk placering eller ved reklamering i facilitet og på
hjemmeside/halbooking.
6. Faaborg-Midtfyn kommune forbeholder sig retten til at foretage
stikprøvekontrol i idrætsfaciliteter, der modtager forhøjet afregning af
foreningstimer.
7. Har idrætsfaciliteten modtaget 2 skriftlige henstillinger om, at
retningslinjerne for sund kost ikke er blevet fulgt, kan det forhøjede tilskud
for det aktuelle år kræves tilbagebetalt.
8. For at hallerne fortsat kan afvikle større arrangementer til
konkurrencedygtige priser, foreslås det desuden, at idrætsfaciliteterne får
mulighed for at afvige fra brug af nøglehulsmærkede produkter ved
tilberedning af mad til større lukkede arrangementer (fester, jubilæer mv.)
og mad ud af huset (det vil sige mad, som leveres uden for idrætshallens
matrikel).
9. Kriterierne for Sund Kost vil løbende blive justeret. Faaborg-Midtfyn
Kommune giver dog sikkerhed for, at kriterierne i perioden 2012-2014 ikke
strammes yderligere.
I forbindelse med indsendelse af regnskab 1. april skal faciliteter, der ønsker at få
et forhøjet tilskud pr foreningstime, indsende denne forpligtende erklæring på, at
de vil leve op til ovenstående kriterier.
Tilskuddet vil blive udbetalt med en forøgelse på 20 kr. pr. foreningstime, faciliteten
indberetter, dog max. 40.000 kr. I det år der søges, vil max. beløbet dog være
20.000 kr.
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