
Klubbens navn

Klubbens reg. nr. (se kuverten)       Kredsnr.              Enhedsnr.

Klubbens kommune                          Region (se medlemsskema)

DUF-kontaktpersons navn 

DUF-kontaktpersons tlf.                                           e-mail

Har klubben selvstændig ledelse (børneråd)?

Har klubben selvstændig økonomi?
Underskrevet regnskab (af jeres revisor og kasserer) for 2021 eller 2022 fremsendes som dokumentation.

Har klubben afholdt årsfest/generalforsamling i 2022? (se jeres vedtægter for tidspunkt)
Underskrevet referat fra årsfesten vedlægges som dokumentation.

Har I holdt børnerådsmøder i 2022? (se jeres vedtægter for mindste antal)
Underskrevne* referater fra børnerådsmøder vedlægges som dokumentation. *Afhængigt af vedtægter

Afholder klubben jævnlige aktiviteter?
Vedlæg program for hele året som dokumentation (fx Word-fil eller print af programmet, gerne med datoer).

Har klubben godkendte vedtægter?
Hvis de tidligere er sendt til landskontoret, sæt kryds i JA. 
Ellers vedlæg underskrevne vedtægter som dokumentation (og sæt kryds i JA).

Er klubben tilsluttet DFS som eneste organisation, der modtager tipstilskud?

Er oplysningerne ovenfor gældende pr. 31. december 2022?
Selvom du eftersender enkelte dokumenter (senest 5. januar), så skal du stadig vælge JA.

OPLYSNINGSSKEMA 2022
til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Registrering af medlemmer
Underskrevne kontingent/indmeldelsesblanketter vedlægges som dokumentation.
Vi har allerede dokumentation for medlemmer, der har betalt via DFS’ online system.
På den vedlagte liste over klubmedlemmer skal du strege medlemmer, der ikke længere kommer i klubben.

1) Antal medlemmer under 30 år, som har betalt kontingent på min. 75 kr. i 2022: 
Medlemskab er gyldigt, hvis medlemmet har været med i klubben i 3 mdr. (også selvom de evt. siden er udmeldt).
Medlemskab er også gyldigt, hvis medlemmet først er begyndt i klubben i oktober, november eller december og 
samtidigt ikke er udmeldt inden årsskiftet.

2) Antal medl. under 30 år, som har betalt kontingent i 2022, men ikke kan tælle med:
(dvs. medlemmer, som ikke opfylder kriterierne i pkt. 1)

3) Antal medlemmer under 30 år, som ikke har betalt kontingent i 2022:

4) Antal medlemmer over 30 år:

DUF-kontaktpersons underskriftDato

Modtaget på landskontoret d.

OPGØRELSE PR. 31. DECEMBER 2022
Indsend alt det, du kan, senest 1. december. Men husk, at du gerne må eftersende ekstra dokumenter efter indsendingen.
Har du spørgsmål, så kontakt landskontoret på kontakt@soendagsskoler.dk / 8227 1218

Skema samt bilag indsendes online (se hvordan i følgebrev) eller til DFS, Korskærvej 25, 7000 Fredericia,  
senest 1. dec. 2022. Ændringer i medlemstallet skal indberettes på vedlagte blanket senest 5. jan. 2023.
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