
FDFs Hovedbestyrelse  1/3 

Sæt kryds Type Ansvarlig Forfatter Sagsark offentlig på FDF.dk 
X Orientering (O) 

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

Punkt: 2.15 HB-Møde: August 2022 

Status på medlemspuljen 

RESUMÈ 

Som lovet en status på medlemspuljen. I bilaget findes oversigt over ansøgninger samt en 
kort beskrivelse af puljens arbejde. 
 
I 2021 var der 2 ansøgninger til i alt 27.200kr. Det betyder, at der i 2021 udeblev 47.800kr til 
udlodning. I 2022 er der indtil videre indkommet 8 ansøgninger, og der er bevilget 
45.679,10kr til 5 projekter. Det betyder, at der ifølge budgetrammen på 75tkr, er 
29.320,90kr tilbage i puljen i år. 

INDSTILLING 

 
HB tager orienteringen til efterretning. 
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SAGSFREMSTILLING 

 
Overblik over ansøgninger 
År Status Ansøger Initiativets navn Hvilket udviklings-

mål knytter dette 
initiativets sig til? 

Bevilget be-
løb  

2022 Godkendt FDF Øster 
Bjerregrav 

FDF Markedsdag Tiltrække og Fastholde 
Flere 

5.900,00 kr. 

2022 Godkendt FDF Aalborg 8 
Nr. Tranders 

Fejring af 70 års jubi-
læum til foreningsdag 

Tiltrække og Fastholde 
Flere 

10.000,00 kr. 

2022 Behandles FDF Horsens 
2 

FDF Horsens 2 Too Go Tiltrække og Fastholde 
Flere; Kredsen Fortæller 
FDF 

 

2022 Afvist FDF Struer Mad i børnehøjde Tiltrække og Fastholde 
Flere; Kredsen Fortæller 
FDF 

   -   kr.  

2022 Godkendt FDF Aabenraa Agitation for at til-
trække nye medlem-
mer 

Tiltrække og Fastholde 
Flere 

2.790,00 kr. 

2022 Godkendt FDF Gevninge 
/ Hedebo 
Netværk 

Netværket holder fore-
drag om MOD 

Tiltrække og Fastholde 
Flere; Kredsen Fortæller 
FDF 

3.000,00 kr.  

2022 God-
kendt/Af-
sluttet 

FDF Vind Fællesspisning og jubi-
læum 

Tiltrække og Fastholde 
Flere; Kredsen Fortæller 
FDF 

23.989,10 kr.  

2022 Afvist FDF Landsdel 
3 

Blå Dag i Jyllands Park 
Zoo 

Tiltrække og Fastholde 
Flere 

-   kr.  

2021 God-
kendt/Af-
sluttet 

FDF Norden-
skov 

Flere får glæde af og 
ved udelivet 

Tiltrække og Fastholde 
Flere 

24.325,00 kr.  

2021 God-
kendt/Af-
sluttet 

FDF Hobro åben by night Hobro Tiltrække og Fastholde 
Flere; Kredsen Fortæller 
FDF 

2.875,00 kr.  

I alt     72.879,10 kr. 

 
To ansøgninger er blevet afvist, fordi ansøger tidligere har fået støtte til det samme initia-
tiv. 
 
Med flere af ansøgerne har vi haft uddybende samtaler om hvordan initiativet støtter op 
om udviklingsmålene. Det har blandt andet ført til, at FDF Hobro har gjort mere ud af at 
have samtaler om hvad deres lokale fortælling om FDF er, og at FDF Vind tilpassede initia-
tivet, så det i højere grad blev tydeligt at familieFDF er en attraktiv mulighed for familier i 
lokalområdet. På den måde forsøger vi at vejlede ansøgere i at få mest muligt ud af pulje-
midlerne. 
Kriterierne for puljen er meget brede, hvilket giver kredsene nem adgang til at søge. Samti-
dig tjener puljen som en god anledning til at tale med ansøger om, hvordan eksempelvis en 
jubilæumsfejring kan støtte op om kredsens fortælling eller være en anledning til at til-
trække nye medlemmer. 
 
På nuværende tidspunkt er der udbetalt midler til tre ansøgere. Der er gode historier på vej 
om dem alle, og indtil da kan I her se lidt billeder: 
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BILAG 

Ingen bilag. 
 


