
 

 

Side 1 

  

Til: Organisationer, der i 2019 søgte indslusnings- eller driftstilskud 

Dato: 18. marts 2020 

 

Dispensation - begrundet i myndighedernes anbefalinger om at lukke ned for 
aktiviteter for at begrænse smittespredning af coronavirus/COVID-19 
 
DUF giver - med Tipsungdomsnævnets samtykke - dispensation vedr. nedenstående tilskudskriterier i 
forbindelse med den ansøgning, der indsendes ved ansøgningsfristen i 2021. Det er en forudsætning, at 
udfordringer med at leve op til nedenstående tilskudskriterier er begrundet i myndighedernes anbefalinger 
om, at frivillige foreninger skal lukke ned for aktiviteter for at begrænse smittespredning af 
coronavirus/COVID-19. 
 
Baggrund 
Myndighederne kom den 11. marts 2020 med en kraftig opfordring til alle frivillige foreninger om at lukke ned 
for aktiviteter hurtigst muligt. Flere af DUFs medlemsorganisationer kom allerede her med en udmelding om, 
at aktiviteter aflyses de kommende 14 dage og muligvis længere. Samtidig har DUF fået flere henvendelser 
med spørgsmål om de potentielle konsekvenser for organisationernes driftstilskud i 2021.  
 
Denne særlige situation, som hele Danmark står i pt. og den usikkerhed, som det skaber for organisationerne 
ift. deres driftstilskud i 2021, er årsagen til, at DUF - med Tipsungdomsnævnets samtykke - giver denne 
generelle dispensation, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 41.  
 
Af tilskudsbekendtgørelsens § 41 fremgår det: 

"DUF kan i særlige tilfælde med Tipsungdomsnævnets samtykke dispensere fra tilskudskriterier for 
organisationer, der ikke opfylder disse".  

 
Dispensationens betingelser og gyldighed 
Der vil være tale om en generel dispensation. DUF skal således ikke godkende dispensationsansøgninger fra 
den enkelte organisation, men de organisationer, der i forhold til ét eller flere af de omtalte tilskudskriterier 
kommer til at benytte sig af dispensationen, skal redegøre herfor i forbindelse med den ansøgning, der 
indsendes ved ansøgningsfristen 1. juni 2021. 
 
Generelt er dispensationen betinget af, at udfordringen med at leve op til de nævnte tilskudskriterier er 
begrundet i myndighedernes anbefalinger om, at frivillige foreninger skal lukke ned for aktiviteter for at 
begrænse smittespredning af coronavirus/COVID-19. Derudover bør organisationerne være opmærksomme på 
konkrete betingelser, der yderligere gør sig gældende og som er fremført under hvert tilskudskriterium. 
 
Dispensationen er gyldig for den periode, hvor myndighederne anbefaler, at frivillige foreninger holder lukket 
ned for aktiviteter. 



 

 

 

Side 2 

 
Konkrete tilskudskriterier 
Generalforsamling 
Tilskudsbekendtgørelsen stiller med § 2, stk. 1, nr. 6, litra b, krav om, at landsorganisationer har en 
demokratisk opbygning og praksis, hvilket bl.a. betyder, at de skal følge deres egne vedtægter. Et lignende 
krav findes også for det lokale arbejde i både §§ 11, 12 og 15. Flere landsorganisationer og lokalforeninger har 
stående i deres vedtægter, at generalforsamlingen skal afholdes i en specifik måned/periode, eksempelvis 
marts/april eller 1. kvartal. Udskydes generalforsamlingen uden at vedtægterne giver rum for en sådan 
dispensationsmulighed, vil landsorganisationen/lokalforeningen således ikke leve op til sine egne vedtægter, 
selvom generalforsamlingen fortsat holdes inden for det pågældende regnskabsår. 
 

DUF giver dispensation således, at landsorganisationer/lokalforeninger kan vælge at udskyde deres 
generalforsamlingen til et senere tidspunkt i regnskabsåret (for de fleste 2020) og fortsat være 
tilskudsberettiget. 

 
Generelt gælder det, at en generalforsamling eller tilsvarende skal afholdes som et fysisk møde, medmindre 
vedtægterne giver hjemmel til andet, dvs. at vedtægterne giver mulighed for det. Dette betyder, at det som 
udgangspunkt ikke er muligt at afholde generalsamlingen digitalt/online. Det er desuden umiddelbart DUFs 
tolkning af tilskudsbekendtgørelsen, at generalforsamlingen skal afvikles som et fysisk møde mellem 
medlemmerne/de stemmeberettigede. Afhængig af omstændighederne kan der dog - henset til den 
ekstraordinære situation, som vi står i - være undtagelsestilfælde, hvor det er velbegrundet at afvige fra 
udgangspunktet. I sådanne tilfælde er det afgørende, at der er sikret en god demokratisk proces, og at det 
afvikles på en måde, der ikke udelukke medlemmer fra at deltage og give deres mening til kende. 
 
Lokale aktiviteter 
Jf. tilskudsbekendtgørelsens §§ 11, 12 og 15 er der krav om, at lokalforeningerne/det kollektive medlem/det 
lokale arbejde skal have haft regelmæssige aktiviteter for at være tilskudsudløsende. Organisationen kan 
komme i en situation, hvor lokalforeningerne - som følge af aflyste arrangementer begrundet i 
myndighedernes anbefalinger om at lukke ned for aktiviteter i en periode af indeværende regnskabsår - ikke 
har afholdt tilstrækkeligt med aktiviteter.  
 

DUF giver dispensation således, at der i DUFs tolkning af 'regelmæssige aktiviteter' vil blive taget 
hensyn til den aktuelle situation, hvor myndighederne opfordrer foreningerne til ikke at afholde 
aktiviteter. Det er en forudsætning, at lokalforeningen har haft regelmæssige aktiviteter i resten af 
året. DUF forventer samtidig, at organisationerne og lokalforeningerne allerede nu forbereder, 
hvordan man snarest efter denne periode igen får afholdt aktiviteter i lokalforeningerne. 

 
Internationale aktiviteter 
Jf. tilskudsbekendtgørelsens § 26 kan der søges refusion for visse internationale aktiviteter afholdt i det 
regnskabsår, som der søges tilskud på baggrund af. Organisationerne kan imidlertid komme i en situation, 
hvor det ikke eller kun delvist er muligt at få refunderet udgifterne ifm. en aflyst aktivitet. 
 

DUF giver dispensation således, at landsorganisationer kan søge international refusion for udgifter til 
internationale aktiviteter, jf. § 26, der bliver aflyst som følge af myndighedernes anbefalinger. 
Organisationerne har naturligvis selv en tabsbegrænsningspligt der betyder, at man skal gøre, hvad 
man kan, for at få begrænset omkostningerne. Dvs. så vidt muligt få flybilletter osv. refunderet. 


