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Din opgave som DUF-kontakt
Vi har brug for dokumentation for oven-
stående otte spørgsmål. Du modtager 
en svarkuvert i oktober, udfylder et 
oplysningsskema og vedlægger de til-
hørende bilag. Denne dokumentation er 
afgørende vigtig for at DFS kan søge om 
tipstilskud via DUF.

Send ind og vind
Hvis du sender dokumentationen afsted 
senest 1. december, er I med i en lod-
trækning om en tur i sommerland for alle 
klubbens børn og ledere eller et besøg 
af Evigglad eller MiniEvigglad (inkl. kon-
sulent) med legeudstyr, hoppeborg m.v.

SPØRGSMÅLENE ...
1.  Har I som lokalforening egne vedtægter?
Bilag: Kopi af vedtægter

2.  Har I som lokalforening en selvstændig ledelse (børneråd)?
Bilag: Kopi af referat fra børnerådsmøder og årsfest.

3.  Har I som lokalforening en selvstændig økonomi?
Bilag: Kopi af godkendt, underskrevet regnskab (fra i år eller året før)

4.  Har I afholdt årsfest/generalforsamling?
Bilag: Kopi af referat (Se jeres vedtægter for afholdelsestidspunkt)

5.  Har I haft jævnlige aktiviteter?
Bilag: Kopi af klubprogram

6.  Har I indmeldte medlemmer, som betaler kontingent?
Bilag: Kontingent-/indmeldelsesblanketter

7.  Er DFS den eneste tilskudsberettigede organisation, 
lokalforeningen er tilsluttet?

8. Er oplysningerne herover gældende pr. 31. dec. i år?

På næste side er spørgsmålene forklaret
Se også Foreningshåndbogen på klubguide.soendagsskoler.dk
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FORKLARING TIL SPØRGSMÅLENE
1.  Vedtægter er dokumentation for, at I er en demokratisk lokalforening
Som lokalforening skal I have egne vedtægter. Vi hjælper gerne med at lave dem - der 
ligger faktisk standardvedtægter til de forskellige klubtyper på hjemmesiden. Vil I gerne
opdatere dem, så send dem til gennemsyn på landskontoret først. Vedlæg kopi af de 
nye/opdaterede (underskrevne) vedtægter, når I sender ind i slutningen af året.

4.  Årsfesten er dokumentation for, at tingene kører demokratisk, som de skal
En lokalforening afholder årligt en generalforsamling/årsfest (se jeres vedtægter, om det 
fx skal være i andet halvår). Afhængigt af jeres vedtægter skal der vælges et børneråd. Se 
duf.soendagsskoler.dk for referatskabelon og anden inspiration. Vælg selv, om det skal 
være et kort møde som en del af en klubgang, eller I vil gøre det til en festlig begivenhed.

3.  Jeres regnskab er dokumentation for en selvstændig økonomi
På duf.soendagsskoler.dk har vi lavet nemme Excel-skabeloner og videoguides til 
regnskabet. Find evt. en ekstern kasserer, så I får fordelt opgaverne mellem jer.

5.  Jeres program er dokumentation for jævnlige aktiviteter
En lokalforening skal kunne dokumentere jævnlige aktiviteter. Det gør du let med en 
Word-fil eller et print af hele årets program. De enkelte datoer skal helst fremgå.

7.  DFS skal være den eneste, I tilslutter jer som DUF-klub
Klubben må ikke være tilsluttet som DUF-klub hos en anden organisation.

8.  Ovenstående oplysninger skal gælde pr. 31/12 i år, men du må gerne eftersende lidt ...
Send gerne tingene i god tid - senest 1/12 for at være med i DUF-konkurrencen. Du kan 
stadig eftersende noget, fx ekstra kontingentsedler eller referater fra børnerådsmøder.

6.  De kombinerede kontingent-/indmeldelsessedler er dokumentation for deltagelse
Giv dem til en anden, hvis det ikke er dig, der indhenter betalingerne (vi sender sedlerne i 
februar). Kontingentet skal være mindst 75. kr og går ubeskåret til klubben.

2.  Referater fra børnerådsmøder er dokumentation for selvstændig ledelse
Børnerådsmøderne skal dokumenteres afholdt, og det er let med referatskabelonerne 
på duf.soendagsskoler.dk (her er også forslag til emner at snakke om på møderne). 
Læg børnerådsmøderne som en del af en klubgang og hold dem på 5-10 minutter.
Hold gerne referaterne så korte som muligt.
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BRUG FOR  
HJÆLP?
Vi vil gøre det let for dig. Vi er altid klar til at 
besvare dine spørgsmål.

Du kan også spørge din lokale konsulent 
kontakt.soendagsskoler.dk

Kontakt DFS’ landskontor 
8227 1216  ·  kontakt@soendagsskoler.dk

Den store foreningshåndbog med
alle detaljerne findes på 
duf.soendagsskoler.dk

For at opretholde det høje aktivitets- 
niveau, som vi har i DFS i dag, har 
vi brug for den økonomiske støtte, 
vi kan få fra tipsmidlerne. Derfor 
har det stor betydning, at I får jeres 
lokalforening registreret som foren-
ingsopbygget og følger de regler, 
der gælder i den sammenhæng. Med 
denne lille guide vil vi gerne fortælle 
dig, hvad det egentlig går ud på!

Endnu engang tak for din 
indsats med at bringe 
Jesus til børnene!
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