DUFs krav til filmklubberne
Om DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer; herunder
Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber. DUF tilbyder medlemsorganisationerne hjælp, støtte og spændende
uddannelsesforløb/kurser omkring foreningsliv og demokrati. Herudover fordeler og administrerer DUF bl.a. de
tipsmidler, der går til samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer som eksempelvis spejdere,
politiske ungdomsorganisationer og kulturelle foreninger. Læs evt. mere her

DaBUF har i mange år modtaget driftstilskud fra DUF - et tilskud som er altafgørende for landsorganisationens
arbejde. Det er jer - vores medlemsklubber - og jeres medlemmer, der danner grundlag for tildelingen af
tilskuddet. I den forbindelse, er der nogle krav, der skal overholdes for, hvilke af vores medlemsklubber, der kan
medtælles i ansøgningen. Kravene refererer til DUFs værdigrundlag omkring foreninger og demokrati og er
godkendt af Tipsungdomsnævnet. Driftstilskuddet er, som navnet antyder, et tilskud vi kan bruge frit og altså
ikke øremærket.

Alle DaBUFs klubber er naturligvis godkendt af DaBUF, men ca. 1/3 af medlemsklubberne lever ikke op til DUFs
krav til lokalforeninger og indgår derfor ikke i ansøgningsgrundlaget til DUF. Vi så naturligvis gerne så mange
klubber som mulig godkendt, da antallet af klubber og deres medlemstal har betydning for vores tilskud - jo flere
godkendte klubber og medlemmer, jo flere midler at gøre godt med. I den forbindelse skal det nævnes, at
DaBUF får et 'skønsmæssigt' tilskud og ikke tilskud pr. medlem, men stadig vil en øgning i medlemmer forventes
at afstedkomme en øgning i tilskuddets størrelse.

I kan læse hele lokalforenings- og medlemsdefinitionen her. For DaBUFs klubber er det følgende krav, der skal
opfyldes for at være en såkaldt 'DUF godkendt klub':

# Klubben skal være demokratisk opbygget, f.eks. i form af:
•

Vedtægter - hvoraf det fremgår, at alle medlemmer har stemmeret

•

En demokratisk valgt bestyrelse

•

Indkaldelse til generalforsamling (det bør fremgå af vedtægterne hvordan)

•

Afholdelse af generalforsamling (hvorfra der tages referat)

•

Godkendt årsregnskab

Derfor beder vi om, at I hvert år indsender følgende til sekretariatet efter afholdelse af generalforsamling:
•

Bevis på generalforsamlingsindkaldelse

•

Referat af generalforsamlingen (gerne også formandens beretning)

•

Regnskab (godkendt)

•

Evt. Nye/opdaterede vedtægter

Bemærk - Klubben skal have haft regelmæssige, lokalt iværksatte, alderssvarende aktiviteter for, af eller

med lokalforeningens medlemmer i overensstemmelse med landsorganisationens formål og vedtægter.

# I forhold til medlemmerne skal klubben:
•

Registrere medlemmer med minimum navn, adresse (vej, postnr. og by) og fødselsdato (det skal
gemmes i 5 år jf. bogføringsloven). Medlemslister skal kunne udleveres til DaBUF og evt. revisor ifm.
stikprøvekontrol fra DUF.

Ift. GDPR er det, IKKE ulovligt at indhente såkaldte almindelige oplysninger ifm. medlemskab i filmklubben jf.
interesseafvejningsreglen, ej heller at videregive disse til os - så længe I har oplyst medlemmerne om dette ved
tilmelding (se evt. skabelon for personoplysninger ved medlemskab). Hvis I fortsat er i tvivl så læs denne meget
fine vejledning fra Justitsministeriet om foreningers ofte stillede spørgsmål ifbm. håndtering af persondata.
For de klubber, der benytter tilmeldingssystemet Flexbillet hjælper systemet automatisk med ovenstående.

Er jeres klub ikke godkendt som 'DUF klub'?
For nogle klubber er det umuligt, at kunne komme til at medtælles i ansøgningsgrundlaget til DUF f.eks., hvis
klubben er kommunalt drevet. For andre klubber, der ikke pt. er godkendt, håber vi, I vil kontakte os, så vi
sammen kan finde en løsning – måske er det blot et enkelt eller to af de ovenfornævnte krav, I mangler af
opfylde.

Som nævnt har tilskuddet fra DUF stor betydning for DaBUFs eksistens og vi håber derfor, at nogle har mod på
ændringer, så vi fortsat kan øge vores medlemstal i forhold til DUF.
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