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Forslag fra bestyrelsen om ny formulering vedr. anvendelse af 
udlodningsmidler fra Kulturministeriet 
 
DFS modtager hvert år dels et finanslovstilskud (på ca. 2 mio) og dels en portion udlodningsmidler (tidligere 
Tips- og Lottomidler) på ca. 4.7 mio. Finanslovstilskuddet går uden videre direkte i DFS’ drift. 
Udlodningsmidlerne er der derimod bindinger på, da de skal gå til at fremme og styrke vilkårene for det 
folkeoplysende foreningsliv. Repræsentantskabet vedtog i 2006 følgende tekst, som definerer, hvordan 
udlodningsmidlerne skal anvendes: 
 

• 30% af tilskuddet går til DFS’ drift 
• 5,5% af tilskuddet går til støttepulje til folkeoplysning til økonomisk trængte medlemsorganisationer 

efter ansøgning 
• 14% går til udviklingspulje til folkeoplysning til søgbare projekter for medlemsorganisationerne, dog 

ikke medlemmer af Oplysningsforbundenes Fællesråd 
• 50,5% går til Pulje C til fælles prioriterede indsatser besluttet af repræsentantskabet 

Problem 
Rent regnskabsteknisk er den nuværende model meget besværlig, fordi den såkaldte ”Pulje C” skal opgøres 
for sig og altså tages UD af driften når den skal opgøres regnskabsmæssigt. Men en del af midlerne i Pulje C er 
alligevel i praksis driftsmidler (de fælles prioriterede indsatser er f.eks. Folkemøde, medlemskonference, osv.)  
 
Vores problem er, at det hvert år er besværligt at aflægge og aflæse vores regnskab pga. denne konstruktion. 
Samtidig er det også et problem, at hvis vi har overskydende midler i Pulje C (de ”fælles prioriterede 
indsatser”), så er de bundet, og vi kan ikke bruge dem på andet.  
 
Forslag til løsning 
Derfor foreslår bestyrelsen repræsentantskabet at vedtage en ny tekst vedrørende bindinger af 
udlodningsmidlerne. Dette med henblik på, at vi kan komme af med betegnelsen ”pulje C” og den 
deraf følgende særskilte regnskabsaflæggelse. Bestyrelsen foreslår følgende tekst: 
 
Udlodningsmidlerne skal anvendes på følgende måde: 

• 6% går til støttepulje for folkeoplysning til økonomisk trængte medlemsorganisationer efter 
ansøgning 

• 14% går til udviklingspulje til folkeoplysning til søgbare projekter for 
medlemsorganisationerne, dog ikke medlemmer af Oplysningsforbundenes Fællesråd. 

• Resten af midlerne administreres af sekretariatet efter det princip, at midlerne særligt skal 
anvendes til medlemsrettede aktiviteter, herunder Folkemøde, netværk, 
medlemskonference, medlemstilbud, sekretretariatsdrift samt andre udgifter og aktiviteter, 
som direkte eller indirekte kommer DFS’ medlemmer til gode. 
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Klik eller tryk her for at skrive tekst. 


