
 

 

Side 1 

  

Til: organisationer, der i 2021 søger indslusning- eller driftstilskud 

Sendt pr. mail til organisationer, der i 2019 søgte indslusnings- eller driftstilskud 

Dato: 19. maj 2020 

 

Udvidelse af dispensation fra tilskudskriterierne til at omfatte afholdelse af digitale 
generalforsamlinger 
 
DUF udvider hermed den allerede givne dispensation af 18. marts 20201 til at omfatte afholdelse af digitale 
generalforsamlinger i forbindelse med den ansøgning om indslusnings- eller driftstilskud, der indsendes ved 
ansøgningsfristen i 2021.  
 
Dispensationens betingelser og gyldighed 
Der er tale om en generel dispensation. DUF skal således ikke godkende dispensationsansøgninger fra den 
enkelte organisation. 
 
Generelt er dispensationen betinget af, at udfordringen med at leve op til det almindelige tilskudskriterium 
om afholdelse af en fysisk generalforsamling er begrundet i myndighedernes anbefalinger og/eller 
restriktioner i forhold til at begrænse smittespredning af coronavirus/COVID-19. Dispensationen er gyldig for 
den periode, hvor myndighedernes anbefalinger og/eller restriktioner forhindrer afholdelse af en fysisk 
generalforsamling. 
 
Derudover bør organisationerne være opmærksomme på konkrete betingelser, der yderligere gør sig gældende 
og som er fremført i det følgende. 
 
Dispensation vedr. digitale generalforsamlinger 
Det er DUFs tolkning af tilskudsbekendtgørelsen, at generalforsamlingen skal afvikles som et fysisk møde 
mellem medlemmerne/de stemmeberettigede.  
 

DUF giver dispensation således, at landsorganisationer/lokalforeninger, der afholder deres 
generalforsamling i dette regnskabsår (for de fleste 2020) digitalt, fortsat vil være tilskudsberettiget 
ifm. ansøgningsfristen 2021.  
 
Det er en forudsætning, at de gældende vedtægter i øvrigt overholdes (fx 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. Organisationens overvejelser 

 
1 https://duf.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/Tilskud/Driftstilskud/Notater_mm/NOT_2020-03-
18_Dispensation_pga._coronavirus_COVID-19.pdf 



 

 

 

Side 2 

herom samt procedurer for den digitale afholdelse af generalforsamlingen skal kunne dokumenteres. 
Dokumentationen skal indsendes til DUF ifm. ansøgningsfristen i 2021. 

 
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 og/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. 
 
Tipsadministrationen har følgende kontaktoplysninger: 
Chefkonsulent Cathrine Næsby (60201408/can@duf.dk) 
Tipskonsulent Astrid Kæthius (60201407/ak@duf.dk) 
 
 


