
Kreds 3’s Hjælpefond 

Fondens formål 

Fonden skal via donationer til lokalforeningerne, være med til at skabe bedre forhold og 

træningsfaciliteter for lokalforeningernes medlemmer, og herved synliggøre, at kredsen udgør 

en værdi for lokalforeningerne. 

Fondens støtteområder 

Der kan ydes donationer til såvel indendørs som udendørs faciliteter, og dækker både 

nyopførelser/dele af, udbygning/dele af, nyindretning/dele af eksisterende anlæg samt 

inventar. Desuden kan der søges om donation til f.eks. agilityredskaber, rallyredskaber, 

springbrætter og lignede. 

Kredsbestyrelsen kan løbende justere sine støtteområder, så de afspejler 

udviklingstendenserne blandt lokalforeningerne.  

Sådanne justeringer afgøres i kredsbestyrelsen og kræver ikke direkte beslutning i andre 

beslutningsorganer.  

Hvem kan søge fonden om støtte, og hvordan ansøges der 

Kredsens lokalforeninger, der ikke er i kontingentrestance til kreds- og landsforening.  

Den samlede eventuelle maksimale donation på 100.000 kr. fordeles på 3 ansøgningsrunder af 

33.300 kr. 

Fristerne for ansøgning er den 28. februar, den 31. maj og den 31. august. 

Den enkelte lokalforening kan søge om donation en gang pr. pulje, dog kan der kun opnås én 

donation pr. kalenderår. 

Donationer kan ikke overstige 10.000 kr. pr. projekt. 

Ansøgninger bliver behandlet samlet senest 30 dage efter sidste frist for indsendelse. Fonden 

har ikke pligt til at begrunde afslag. 

Fondens krav  

Ansøgningen fra en lokalforening skal ske via lokalforeningens formand, og skal godkendes af 

den samlede lokalforeningsbestyrelse. 

Ansøgning sendes elektronisk til kredsbestyrelsen. Lokalformandens mailadresse er gældende 

som underskrift.  

Kredsbestyrelsen afgør suverænt størrelsen af en eventuel donation. Donationen vurderes i 

relation til projektets størrelse og betydning for lokalforeningen.  

Ansøgning skal indeholde begrundelse for ansøgning og en projektbeskrivelse/idébeskrivelse. 

Donation fra fonden kan ikke bruges til omlægning eller indfrielse af eksisterende lån.  



Fondens donationer 

Fondens donationer er afhængige af kredsens likvide midler. 

Hvis kredsens likvide midler overstiger 350.000 kr. i et regnskabsår, kan der det efterfølgende 

kalenderår udbetales donationer dog makisum 100.000 kr.  

Der bevilges principielt ikke støtte til allerede igangværende projekter.  

Regnskabsføring  

Fondens regnskab indgår i kredsens regnskab, og offentliggøres og forelægges på 

generalforsamlingen. 

Fondens regnskab føres af kredsens kasserer. 

Fondens medlemmer 

Kredsbestyrelsen står for forvaltning af donationer, samt for at træffe afgørelser om 

donationer i henhold til ovenstående bestemmelser. 

Beslutninger vedrørende donation vedtages som udgangspunkt på kredsens bestyrelsesmøder. 

Der kan ikke indkaldes til ekstra bestyrelsesmøder, hvor medlemmerne er fysisk til stede, for 

at behandle indkomne ansøgninger om donation. 

Indkomne ansøgninger behandles på førstkommende bestyrelsesmøde (fysisk, elektronisk eller 

pr. mail) og kræver 4 ud af 5 kredsbestyrelsesmedlemmers tiltrædelse for at kunne blive 

bevilget. Der kan stemmes via fuldmagt til kredsformanden. 

 

Hvordan sker udbetalingerne 

Donationen udbetales ved projektets start til ansøgers oplyste bank. 

Derudover vil det være muligt at lokalforeningen, får en given leverandør til at sende faktura 

til kredsens kasserer på den godkendte donation. 

Skulle et projekt ikke blive gennemført helt eller delvist, kan fonden kræve omgående 

tilbagebetaling for den del der ikke gennemføres jvf. ansøgningen.  

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 09.06.2021 

 

 


