Gode råd og retningslinjer for tilskud fra 8. hovedkreds
Hovedkredsens behandling af ansøgninger
Ansøgninger fra klubberne behandles af hovedkredsens bestyrelse på dens fire årlige møder.
I hastetilfælde kan ansøgninger undtagelsesvist behandles af hovedkredsens bestyrelse mellem møderne.
Hovedkredsen er ikke forpligtet til at bevilge støtte, selv om kravene til aktiviteten og formalia i
ansøgningen er opfyldt. Der vil altid ske en afvejning af aktivitetens værdi for hovedkredsen, ligesom
bevillingerne er afhængige af hovedkredsens budget og økonomiske situation.
Ansøgning
Ansøgning om tilskud skal ske skriftligt, f.eks. pr. e-mail og jf. ’Støtteordninger i 8. hovedkreds’.
Det bør fremgå af ansøgningen, hvilket regnskabsår og/eller sæson, ansøgningen vedrører, samt hvornår
aktiviteten planlægges gennemført. Budget for aktiviteten med beskrivelse af klubbens egenfinansiering
bør fremgå af ansøgningen.
Udbetaling
Udbetaling af tilskud sker normalt bagud, dvs. efter at aktiviteten er gennemført på en tilfredsstillende
måde og mod fremsendelse af bilag på afholdte udgifter og/eller regnskab for aktiviteten.
Undtagelse herfra kan i særlige tilfælde gøres efter forudgående aftale. I så fald skal tilskuddet (eller dele
heraf) tilbagebetales til hovedkredsen, hvis aktiviteten ikke gennemføres som planlagt.
Udbetaling af tilskud sker normalt via bankoverførsel fra hovedkredsens til klubbens konto.
Krav til ansøgerklubben
Klubben skal have et sæt nedskrevne vedtægter, der ikke strider mod DSU’s eller hovedkredsens
vedtægter.
Klubben skal have en bestyrelse, som minimum består af en formand og en kasserer (der ikke kan være
samme person). Klubben er forpligtet til at orientere hovedkredsen om ændringer på de to nævnte poster.
Alle klubbens bestyrelsesmedlemmer skal være A-medlemmer af DSU.
Klubben må ikke være i restance til hovedkredsen, hvad enten restancen vedrører kontingentindbetaling,
ratingafgift eller andre udeståender.
Hvis hovedkredsen beder om det, skal klubben sende et af bestyrelsen godkendt regnskab fra seneste
regnskabsår samt referat fra seneste generalforsamling.
Gode råd
Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en aktivitet er støtteberettiget, er det en god idé at kontakte hovedkredsen,
inden man sender ansøgningen. Hovedkredsens bestyrelse hjælper gerne med at få ansøgningen justeret
og målrettet til rette støtteordning samt at få lavet en forventningsafstemning i forhold til det søgte beløb.
Hovedkredsen vil i overvejende grad bevilge støtte til aktiviteter, som rækker ud over ansøgerklubbens
egeninteresse.
Der vil normalt ikke blive givet tilskud til klubbernes daglige drift og interne turneringer.

