
 

 

Retningslinjer FDF Center Sjælland 

Bestyrelsen for FDF Center Sjælland har i forbindelse med nedlukning af den selvejende institution 

besluttet følgende: 

Bestyrelsen kan beslutte at et bevillingsudvalg tager stilling til ansøgningerne. Som minimum skal 

bevillingsudvalg bestå af 3 personer, heraf at formanden skal være en del af det. Hvis bevillinger behandles 

i bevillingsudvalget kan bevillinger kun gives hvis alle 3 er enig. Ellers vil bevillinger kunne behandles i 

bestyrelsen og bevilges med almindeligt stemmeflertal.  

Bestyrelsen har vedtaget udvidet regler om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem kan ikke behandle 

ansøgninger fra egen FDF kreds, fra egen familie/nært beslægtet familie og samlevende + dennes børn, 

eller ansøgninger til egne planlagte kurser/lejre som man arrangere eller er i øverste ledelse på. Enhver i 

bestyrelsen er pligtig til at oplyse hvis man er inhabil. 

Der udfærdiges et referat efter hvert bevillingsmøde.  Hvert år på årsmøde i FDF Landsdel 7 vil der ske en 

orientering om bevillinger og statusregnskab kan fremvises. På landsdelsmødet kan der være valg til 

bestyrelsen, hvis nuværende medlemmer må stoppe. 

Formuen skal være uddelt inden udgangen af 2021, således at et afsluttende regnskab skal udfærdiges i 

starten af 2022. 

Der kan bevilges penge til: 

1. Efterskole-ophold, – op til kr. 20.000 pr. ophold/elev. Der gives til FDF-efterskoler og andre skoler 

der lever op til FDFs formål. Ved ansøgningen skal personen beskrive tilknytning til FDF efter 

opholdet. 

2. Højskoleophold, op til kr. 30.000 per ophold/elev. Der gives til Silkeborg Højskole og andre 

højskoler der lever op til FDFs formål. Ved ansøgningen skal personen beskrive tilknytning til FDF 

efter opholdet. Der gives til 18-22 ugers ophold. 



3. I foråret 2019, 2020 og 2021 bevilges en sangbog (March og Lejr/FDF sangbog/Højskolesangbog) pr. 

medlem i hver FDF kreds i Landsdel 7. Ud fra medlemstal opgjort pr. 1.1  Kredsene bliver spurgt om 

de ønsker det/hvilken sangbog de ønsker. 

4. Der gives tilskud til deltagelse på FDFs Landsmøde 2020 – op til kr. 2.500, op til 2 personer pr. 

kreds. 

5. Der gives tilskud til deltagelse på FDFs uddannelser, herunder Blå Port i Landsdel 7, seniorkurser, 

landsforbundskurser, klatre/kano kurser, 7-8 kl. kurser, seniorvæbner kurser og beslægtede kurser. 

Det er kursusafgiften der kan dækkes. 

6. Der ydes tilskud til ledere i landsdel 7, som skal deltage på fortræningslejr til FDFs Landslejr, til 

kursus i efteråret 2020. Der ydes tilskud til en evt. landslejr fortræningsweekend i foråret 2021. Det 

er kursusafgiften der kan dækkes. 

7. Der ydes tilskud til deltagelse i FDFs landslejr 2021. Der skal søges senest 1.4.2021. Bestyrelsen 

fastsætter et maks. tilskudsbeløb, alt efter hvad der er tilbage af midler i fonden. 

Bestyrelsen prioriterer bevillinger, og kan beslutte at nedsætte tilskud, eller lukke for ansøgninger før 2021, 

hvis formuen er uddelt. 

Alle ansøgninger skal ske skriftligt og kan alene indsendes via e-mail. 

Udbetaling af støtte til enkelte personer vil være skattepligtig. FDF Center Sjælland indberetter det som 

B-indkomst. 

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. november 2018 

 


