Til: Landsorganisationer, der søger indslusnings- eller driftstilskud i 2022
Dato: 25. januar 2021

Dispensation vedrørende manglende efterlevelse af tilskudskriteriet om afholdelse af fysisk

generalforsamling i overensstemmelse med egne vedtægter som følge af myndighedernes anbefalinger
eller restriktioner for at begrænse smittespredning af Coronavirus/COVID-19

DUF giver hermed - med Tipsungdomsnævnets samtykke – generel dispensation til at udskyde

organisationers vedtægtsbestemte generalforsamling eller til at afholde digital generalforsamling.

Dispensationen gælder i perioden den 6. januar 2021 - 30. juni 2021. Nærmere betingelser følger nedenfor.
1. Baggrund

Myndighederne skærpede fra den 6. januar 2021 kl. 12.00 generelt restriktionerne for bl.a. fritids- og

kulturområdet, og samtidigt opfordrede myndighederne til generelt at ses med så få personer som muligt.

Sænkning af forsamlingsforbuddet fra 10 til 5 personer samt øvrige restriktioner og anbefalinger betyder, at
væsentlige dele af civilsamfundet, herunder fritids- og kulturområdet, de facto er lukket ned fra den 6.
januar 2021 kl. 12.00. DUF har på denne baggrund modtaget flere henvendelser med spørgsmål om de
potentielle konsekvenser for organisationernes drifts- og indslusningstilskud i 2022. Det er for flere

organisationer særligt presserende, at organisationerne har vedtægtsbestemte krav om afholdelse af

generalforsamling, herunder i lokalforeningerne, i 1. kvartal 2021. Den usikkerhed, som de fortsatte samt

skærpede restriktioner og anbefalinger giver for organisationerne ift. deres drifts- og indslusningstilskud i
2022, er årsagen til, at DUF - med Tipsungdomsnævnets samtykke - giver denne generelle dispensation
vedr. afholdelse af generalforsamling, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 41.
2. Generelle betingelser

Der er tale om en generel dispensation. DUF skal således ikke godkende dispensationsansøgninger fra den
enkelte organisation. De organisationer, der benytter sig af dispensationen ved ansøgning i 2022, skal
redegøre herfor i forbindelse med den ansøgning, der indsendes ved ansøgningsfristen i 2022.

Generelt er dispensationen betinget af, at den manglende efterlevelse af det almindelige tilskudskriterium
om afholdelse af fysisk generalforsamling i overensstemmelse med organisationens egne vedtægter er

begrundet i myndighedernes anbefalinger eller restriktioner i forhold til at begrænse smittespredning af

Coronavirus/COVID-19. Dispensationen er gyldig for den periode i 1. halvår af 2021, hvor myndighedernes
restriktioner og anbefalinger forhindrer afholdelse af en fysisk generalforsamling i overensstemmelse med
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organisationens egne vedtægter. Derudover bør organisationer, som ønsker at benytte sig af denne
dispensation være opmærksom på de yderligere konkrete betingelser, som fremgår under pkt. 3.
3. De konkrete tilskudsbetingelser

a) Udskydelse af generalforsamling til et senere tidspunkt i regnskabsåret
Det er efter tilskudsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6, litra b, et krav, at landsorganisationer har en
demokratisk struktur og praksis, hvilket bl.a. betyder, at landsorganisationer skal følge deres egne

vedtægter. Et lignende krav findes også for det lokale arbejde i tilskudsbekendtgørelsens §§ 11, 12 og 15.

Flere landsorganisationers og lokalforeningers egne vedtægter stiller krav om, at generalforsamling skal
afholdes i en specifik måned/periode, f.eks. januar/februar eller 1. kvartal. En udskydelse af
generalforsamlingen uden, at egne vedtægter muliggør en sådan udsættelse, vil betyde, at

landsorganisationen/lokalforeningen ikke lever op til sine egne vedtægter. Dette gælder også selvom
generalforsamlingen fortsat holdes inden for det pågældende regnskabsår.

DUF giver hermed dispensation således, at landsorganisationer/lokalforeninger kan vælge at udskyde deres
generalforsamlingen til et senere tidspunkt i regnskabsåret (for de fleste 2021) og fortsat være
tilskudsberettiget i 2022.

b) Afholdelse af digital generalforsamling Det er DUFs tolkning af tilskudsbekendtgørelsen, at

generalforsamlingen skal afvikles som et fysisk møde mellem medlemmerne/de stemmeberettigede.
DUF giver hermed dispensation således, at landsorganisationer/lokalforeninger, der afholder deres

generalforsamling digitalt i 1. halvår af 2021, fortsat vil være tilskudsberettiget ifm. ansøgning om drifts-

eller indslusningstilskud i 2022. Det er en forudsætning, at de gældende vedtægter i øvrigt overholdes (f.eks.
ift. indkaldelsesfrister, stemmeprocedurer osv.), at der vil være en demokratisk proces, hvor det bl.a. sikres,
at kun stemmeberettigede kan afgive stemme, og at generalforsamlingen afvikles på en måde, der ikke
udelukker medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende. Digitale generalforsamlinger skal

derfor være underlagt samme revisionsgennemgang fra organisationens revisor for den ansøgning, der
indsendes i 2022, som fysiske generalforsamlinger vil være.

Vær opmærksom på, at DUF alene dispenserer fra tilskudsbekendtgørelsens krav om afholdelse af en fysisk
generalforsamling. I skal som landsorganisation/lokalforening selv vurdere, om der i jeres vedtægter eller
med henvisning til den aktuelle situation med Coronavirus/COVID-19, er grundlag for at afholde
generalforsamlingen digitalt.

DUFs tipsadministration kan kontaktes, hvis der er behov for vejledning og/eller sparring ift.
dispensationen.

Chef for Jura og Forvaltning Anne Vibe Schouby Bengtsen: avb@duf.dk tlf.: +45 60 91 18 00
Konsulent Astrid Kæthius ak@duf.dk tlf.: +45 60 20 14 07
Konsulent Rikke Hansen: rh@duf.dk tlf.: +45 60 20 14 01
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