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x Orientering (O) 

ABV  Ja  Debat/tema (D) 
 Beslutning (B) 

 
Punkt: 2.01 HB-Møde: Maj 2020 

Orientering om kredsenes besvarelser på DUF undersøgelse 

RESUMÈ 

DUF har udsendt en undersøgelse om økonomi og foreningsdeltagelse i denne coronatid til 
lokalforeningerne i DUF. Undersøgelsen har vi sendt ud til alle kredsledere og formænd. Nu 
har vi fået besvarelserne angående FDFs kredse fra DUF. Der er 162 kredse der har svaret, 
og der er i sagsfremstilling fremhævet væsentlige pointer. 
 
Vi har ydet økonomisk rådgivning til de tre kredse, der er i likviditetsproblemer samt de 
kredse, der ville få påvirket deres aktiviteter til efteråret grundet økonomien.  
 
Der er også lavet en målrettet indsats, for at få de kredse som har udsat deres årsmøde til 
at prioritere det i efteråret.  
 
Alle besvarelser samt grafer over disse er i bilag 1.  
 
Nødpuljen 
Der er ansøgt for langt flere penge til DUFs nødpulje, end der var afsat midler til. Det 
samme gør sig gældende for idrætten. DUF og idrætten arbejder sammen på, at få udvidet 
den økonomiske ramme for disse nødpuljer. 
 
 
 

INDSTILLING 

Det indstilles at HB tager orienteringen til efterretning.   
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SAGSFREMSTILLING 

Aktivitet 
Der er 162 kredse der har deltaget i DUF undersøgelse. Det er fordelt således: 
Landsdel 1:  22 kredse, 8 kredse har lavet aktiviteter under Corona 
Landsdel 2: 17 kredse, 8 kredse har lavet aktiviteter under corona.  
Landsdel 3: 24 kredse, 11 kredse har lavet aktiviteter under Corona 
Landsdel 4: 19 kredse, 10 kredse har lavet aktiviteter under corona 
Landsdel 5: 14 kredse, 2 kredse har lavet aktiviteter under corona 
Landsdel 6: 14 kredse, 6 kredse har lavet aktiviteter under corona 
Landsdel 7: 11 kredse, 9 kredse har lavet aktiviteter under corona 
Landsdel 8: 26 kredse, 17 kredse har lavet aktiviteter under corona 
* Nogle af besvarelserne kunne pares med kredsnavn, og derfor stemmer antal af kredse ikke overens 
med nedenstående tal. 
 
Størstedelen af kredsene har besvaret at i normale aktiviteter deltager der mellem 11-50 
børn og unge. Det er halvdelen af kredsene i undersøgelsen som har lavet et tilbud til deres 
medlemmer i coronatiden. De fleste kredse, af disse kredse har angivet, at de oplever 
færre eller markant færre deltagere i deres aktiviteter end de plejer.  
 
Foreningsfællesskab 
55 % af kredsene mener at corona-situationen i høj grad påvirker deres foreningsfælles-
skab negativt.  
 
Ord som ’fysisk møde’, ’fællesskab’, ’relationer’, ’sammenhold’ og ’samvær’ går igen, som 
noget af det der påvirkes negativt.  
 
Årsmøder 
47% af kredsene i besvarelsen har udskudt deres årsmøde, da det skulle været afholdt her 
i foråret. Dem tager vi selvfølgelig kontakt til, for at sikre os at de afholde årsmødet til ef-
teråret i stedet.  
 
Økonomi: 
Det er over halvdelen af kredsene, der besvarer at de mangler indtægter for denne periode. 
Der er 10 kredse, der besvarer, at de står til at miste mellem 50.000-100.000 kr, som var 
den højst angivne beløbsramme i undersøgelsen.  
 
Der er 11 kredse, der besvarer at deres manglende indtægter vil påvirke deres normale akti-
viteter i efteråret. Dem tager vi også kontakt til, for at yde rådgivning.  
 
Der er tre kredse der angiver at de er i akutte likviditetsproblemer.  
 

BILAG 

Vedlagt som bilag er følgende dokumenter: 
1. Data fra DUF undersøgelse 

 


