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Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) beskriver sig selv som: en service- og interesseorga-

nisation for samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. DUF

fungerer som en forvaltende institution, der på vegne af Staten, har til opgave at admi-

nistrere fordelingen af offentlige midler. DUF får bl.a. ansvaret for at fordele Tipsmidler-

ne (dvs. overskuddet fra Danske Spil - tips og lotto) blandt organisationens medlemmer

Alle landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer kan optages som medlemsor-

ganisationer i DUF, der aktuelt har 75 forskellige medlemsorganisationer - lige fra spej-

dere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, humanitære organisationer, miljø-

organisationer og de politiske ungdomsorganisationer er medlemmer. Mandskabs-

mæssig er DUF-organisationen, ligesom IMCC, udgjort af et sekretariat, samt en sty-

relse, der består af et formandsskab, et forretningsudvalg og styrelsesmedlemmer. DUFs

styrelse er ansvarlige for den daglige ledelse af DUF.

Hvad er DUF?
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Driftstilskud er en økonomisk “bevilling”, der uddeles af Tipsudvalget i DUF. Tipsudvalget

består af repræsentanter fra forskellige medlemsorganisationer i paraplyorganisationen,

samt af DUFs formandsskab. Er en organisation driftstilskudsberettiget får de udover et

støttebeløb også ret til 75 % refusion af alle internationale udgifter. 

 

I 2016 kom der nye Tilskudsregler, der blev beskrevet med det formål at sikre at:

Tipsmidlerne i højere grad kom lokale initiativer til gode. Det blev således et krav, at hver

medlemsorganisation skulle have minimum seks lokalafdelinger (mindst én i hver

region),hver lokalafdeling havde min. 10 medlemmerlandsorganisationen i alt havde min.

500 medlemmer under 30 århver lokalafdeling afholdte regelmæssige, lokalt iværksatte

aktiviteter. Tidligere skulle medlemsorganisationerne kun have min. fire lokalafdelinger

for at være berettigede.

 

Driftstilskuddet fra Tipsudvalget tæller ikke bevillinger fra lokalforeningspuljen eller den

internationale pulje. Disse puljer administreres af andre udvalg, og en

medlemsorganisation kan således godt tilkendes penge herfra selvom de ikke kan opnå

driftstilskud.

Hvad er driftstilskud?
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Mange medlemsorganisationer i DUF får driftstilskud, men man kan opnå driftstilskud ud-

en at være medlem af DUF. Tipsudvalget skal med hensyn til tilskudsreglerne (dvs. min.

seks lokalafdelinger, etc) og uddele Tipsmidlerne blandt berettigede organisationer. Alle

medlemsorganisationer skal ansøge om driftstilskud førend de kan komme i betragtning

hertil. Driftstilskuddet uddeles herefter efter forskellige principper afhængig af hvilken type

forening (gruppe) medlemsorganisationen, kommer fra: gruppe A og B (ungdomspartier-

ne, spejderne og udvekslingsorganisationerne) får et fast takstbaseret tilskud baseret på

antallet af lokalafdelinger samt et tillæg baseret på antallet af med-lemmer under 30

år. IMCC er sammen med andre sociale- og humanitære organisa-tioner som URK, DFUNK,

Red Barnet Ungdom, i gruppe C, hvor alle organisationer får et “delvist skøns-baseret

tilskud”, der kan beskæres med maks. 30% per tilskudsår.

 

Tipsmidlerne i drifttilskudpuljen uddeles efter 0-rest-princippet; dvs. evt. overskud i puljen

fordeles ligeligt (procentuelt) blandt alle tilskudsberettigede medlemsorganisationer.

Driftstilskuddet uddeles/udbetales hvert år i starten af november, idet Tipsmidlerne først

bliver tilgængelige for DUF på denne tid af året. Tipsudvalgets beslutning om driftstilskud

kan af medlemsorganisationerne ankes til Tipsungdomsnævnet.

Hvordan får man driftstilskud fra DUF?
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Selve ansøgningen (blanket)

En redegørelse fra IMCC som organisationens status

En revisorerklæring fra IMCCs revisor, Beierholm, der godkender, at IMCC lever op til

DUFs tilskudsbestemmelser

Hvert år inden den 1. juni har DUFs medlemsorganisationer mulighed for at ansøge om

driftstilskud, og en evt. bevilling udbetales samme år omkring d. 1. november. Ansøg-

ningen søges til det indeværende regnskabsår men på baggrund af aktiviteten i det se-

nest afsluttede regnskabsår (altså søges der i 2019, til penge til 2019 på baggrund af ak-

tiviteten i 2018).I slutningen af maj 2019 indsendte IMCC en ansøgning om driftstilskud

til 2019. Ansøgningen består af en række efterspurgte dokumenter bl.a.: 

 

IMCC blev i juni måned udtaget til ekstern kontrol, hvor enkelte af DUF’s medlemsorgani-

sationer ved lodtrækning udvælges til en særlig kontrol, hvor et af DUF udpeget revisi-

onsfirma kigger på alle dele af organisationen (eks.økonomi, procedurer, vedtægter,

medlemmer, aktivitetsniveau m.m.). Den eksterne kontrol strakte sig for IMCCs vedkom-

mende over 4½ måned og blev udført af revisionsselskabet Albjerg. Rapporten må vi ikke

offentliggøre, men uddrag af konklusionen fra Albjergs rapport lyder: (fortsættes s. ?)

Forløbet forud for afslaget
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"Efter vores opfattelse afhænger vurderingen af, hvorvidt de to lokalforeninger har regelmæs-

sigt, af lokalforeningen iværksatte aktiviteter af tolkningen af IMCC’s struktur. Vi kan ikke vur-

dere, om kravet til regelmæssige, lokalt iværksatte aktiviteter i lokalforeningerne – i henhold til

Tilskudsbekendtgørelsens definition – er opfyldt, idet vurderingen heraf efter vores opfattelse

afhænger af tolkningen af organisationens faktiske struktur. Vi an-befaler, at DUF drøfter op-

fyldelsen heraf med organisationen. Gennemgangen af lokal-foreninger har ikke givet anled-

ning til yderligere bemærkninger. Ved vores review af IMCC er vi – bortset fra ovenstående –

ikke blevet bekendt med forhold, der giver os an-ledning til at konkludere, at organisationen

ikke er tilskudsberettiget til driftstilskud og refusion af internationale udgifter i overensstem-

melse med Tilskudsbekendtgørelsen med de oplysninger anført i organisationens ansøgning

dateret den 2. maj 2019 og gengivet i afsnit 1 i denne beretning.” 

 

Albjerg konkluderer således, at IMCC umiddelbart lever op til driftstilskudsbestemmel-

serne; dog påpeger Albjerg, at man har svært ved at vurdere, hvorvidt måden IMCC or-

ganiserer lokale aktiviteter (arrangeret af lokalbestyrelsen såvel som af lokale aktivitets-

grupper) på er ensbetydende med regelmæssig, lokalt iværksat aktivitet. Albjergs anbe-

faling er tydelig: DUF bør drøfte nærmere med IMCC på hvilken måde, (fortsættes s. ?)

Forløbet forud for/begrundelse for afslaget (fortsat)
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IMCCs struktur med lokale aktivitetsgrupper kan sidestilles med “regelmæssige, lokalt iværk-satte

aktiviteter i lokalforeningerne”.IMCC indsendte kommentarer til Albjergs rapport, som blev

vedlagt, da de sendte rapporten til Tipsadministrationen i DUF. Tipsadministrationen sendte

herefter nogle spørgsmål til IMCC på mail til Mikael, som vi besvarede, hvorefter vi ikke hørte

mere. Den 1. november 2019 modtager IMCC brev fra DUF, hvor man giver afslag på vo-res

ansøgning. I afslaget står bl.a.:  ”Det er DUFs vurdering, at aktiviteterne i de lokale aktivitets-grupper

ikke har været arrangeret og afholdt af lokalforeningerne i tilskudsbekendtgørelsens for-stand, jf.

uddybningen i de kommenterede regler § 11, stk. 1, nr. 5, hvorfor de ikke kan indgå i en vurdering af

lokalforeningernes aktivitetsniveau. Da aktivitetsgruppernes aktiviteter således ikke ind-går i

lokalforeningernes aktiviteter, vurderer DUF ud fra en samlet vurdering ikke, at aktivitetsnive-auet i

2018 for lokalforeningerne Roskilde og Esbjerg, har været tilstrækkelige regelmæssige, lokalt

iværksatte, alderssvarende aktiviteter for af eller med lokalforeningens medlemmer i overensstem-

melse med landsorganisationens formål og vedtægter, jf. § 11, stk. 1, nr. 5. De to lokalforeninger skal

derfor fratrækkes jeres tilskudsgrundlag, hvorefter I har 4 lokalforeninger, der lever op til til-

skudsreglerne. Da det er et krav jf. § 2, stk. 1, nr. 1, for at være tilskudsberettiget, at landsorganisati-

onen har mindst 6 lokalforeninger, der lever op til § 11, heraf minimum én i hver af de fem danske

regioner, lever I efter fratrækket af to lokalforeninger ikke længere op til dette krav, hvorfor I ikke er

tilskudsberettiget.”

Begrundelse for afslaget
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IMCCs sekretariat og Landsbestyrelse var naturligvis både meget overraskede, rystede og u-

forstående over for afslaget. Vi indkaldte den nuværende og den kommende Landsbestyrelse til

krisemøde med Mikael (sekretariatsleder), hvor vi lagde en slagplan for de kommende

uger. Først på dagsordenen var et møde med tipsadministrationen hos DUF. Kristine, Mikael og

Julie tog tirsdag d. 5/11 til møde med Morten (DUFs generalsekretær) og Cathrine (fra

Tipsadmini-strationen). Til mødet blev det klart, at der er tale om at vi (IMCC og DUF) tolker

følgende sæt-ning forskelligt:  

 

Tilskudsbekendtgørelsen (s. 17-18): “Lokalt iværksatte [aktiviteter]: Aktiviteten skal være arrangeret og

afholdt af lokalforeningen og dens medlemmer eller ledelse. [...] lokalforeningen gør en selvstæn-dig

indsats for at arrangere sin egen aktivitet i aktiviteten, som samlet set lever op til de øvrige kri-terier”. 

 

DUF anerkender ikke vores aktiviteter som værende en del af lokalforeningen, og det er der-med

kun aktiviteten i lokalbestyrelserne, som DUF har anerkendt som lokalforenings aktivitet. De har

forholdt sigt til møderne i Esbjerg og Roskilde, da det var disse lokalafdelinger revisi-onsfirmaet

Albjerg valgte at så tvivl om. DUF har således ikke kigget dokumentationen for de resterende

byer igennem. 

Opfølgende møde med DUF
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IMCC havde for 2019 budgetteret med og forventet et driftstilskud fra DUF på ca.

1.250.000 kr, 270.000 kr i tillæg for vores lokalafdelinger samt yderligere 212.000 kr i

internationale refusioner. Da DUFs driftstilskud samt de internationale refusioner udbe-

tales i starten af november, fungerer udbetalingen således som een stor refusion af ud-

gifter, IMCC indtil da har kørt over egenkapitalen. Ved starten af 2019 var IMCCs egen-

kapital på ca. 2.000.000 kr, af hvilke 1.700.000 således skal henlægges til at dække det

manglende driftstilskud. Som resultat var det uvist om organisationen havde beholdning

til at udbetale løn til medarbejdere under en evt. opsigelsesperiode som er tre måned-

er. 

 

IMCC gik derfor efter nyheden om DUFs afslag i selvvalgt betalingsstop for at få overblik

over likvidbeholdningen i centralbudgettet. Betalingsstoppet varede i fem dage, svaren-

de til den tid det tog os at være sikre på vores indtægter og udgifter i 2019.

Konskursrisiko og betalingsstop
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IMCCs økonomiske fremskrivninger t.o.m. 1/3-2020 tyder på, at IMCC trods denne ø-

konomiske krise ikke går konkurs. Vores gode bogholder har lavet denne fremskriv-

ning med forventede indtægter og udgifter, og IMCC er stadig er i en akut økonomisk

krise, men vi regner med, at vores forventede indtægter (eks. medlemskontingenter og

sædvanlige donationer) er nok til, at IMCC holder sig i plus.

 

IMCC er dog afhængige af indtægter i de kommende måneder for at være sikre på, at

organisationen er i stand til at udbetale løn til sekretariatet under evt. opsigelse. 

 

Vi vil gerne understrege, at IMCC fortsat er i en økonomisk undtagelsestilstand og opfor-

drer til, at ALLE lokalbestyrelser, udvalg og aktiviteter udviser økonomisk forståelse og

respekt for organisationen de kommende måneder (betyder: lad være med at købe den

dyreste vin, en ny ladcykel, handle i Irma til månedsmøder etc.). Men samtidig opfordrer

vi alle til i IMCCs ånd at fastholde vanlige høje aktivitetsniveau.

IMCCs nuværende økonomiske situation
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Da sekretariatet er vores absolut største faste udgift bliver vi med al sandsynlighed nødt

til at afskedige alle fire medarbejdere ved udgangen af denne måned. Da vi først fik af-

slagsbrevet d. 1. november gør det ingen økonomisk forskel om vi afskedigede dem d. 1

november eller d. 30. november. Vi har derfor valgt at informere dem om situationen.

men har ikke udskrevet afskedigelser endnu (såfremt der rent hypotetisk sker et finan-

sielt mirakel i løbet af november måned). Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at vise

respekt for at sekretariatsmedarbejderne står til at miste deres arbejde; giv dem et eks-

tra klap på skulderen, en god mail eller et tak. 

 

Alle fire medarbejdere har tre måneders opsigelse. Disse tre måneder vil bl.a. bruges på,

at finde en mulighed for, hvordan IMCC kan drives fremadrettet - altså hvordan/i hvilket

omfang sekretariatets mange opgaver kan/skal flyttes til frivillige.

Sekretariatet

s. 12



Der er her tale om deltagelse på internationale konferencer som CSW, IFMSA og EPHA.

Altså IKKE de blå og grønne aktiviteter. 

 

Vi får 75% i internationale refusioner, hvilket tidligere har dækket vores deltagelse på in-

ternationale møder. Betingelsen for modtagelsen af disse er dog, at man er tilskudsbe-

rettiget. Da vi har fået afslag på vores ansøgning om drift modtager vi heller ikke interna-

tional refusion for 2019. Vi er ved at kigge på løsninger, som kan sikre, at vi kan sende

nogle små delegationer afsted i 2020, men det er ikke noget vi kan sige noget om på nu-

værende situation. Vi har derfor lukket kaldet til March Meeting 2020 indtil vi ved, hvad

og hvordan vi kan finansiere vores deltagelse.

 

TILFØJELSE TIL TALEPAPIRET (D. 15/11): Ligeledes er arbejdsgruppen for AM21 sat på hold.

Deltagelse på internationale møder
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Vi er stadig medlem af DUF og har søgt om plads på den politiske slagmark igen til 2020.

Da Folkemøde i høj grad er arrangeret af de frivillige, er det noget vi håber, vi kan deltage

i igen i 2020 omend det måske bliver med en højere egenbetaling.

Folkemødet

s. 14



Den administrative byrde stiger. Uden et sekretariat skal vi finde en anden løsning for

administration bl.a. i form af medlemsregistrering, indhentning af børneattest (kontakt

med Rigspolitiet), bogføring, refusioner og general administration af økonomi, herunder

udarbejdelse af årsregnskab. 

 

Ligeledes vil de gule grupper opleve en øget administrativ opgave i form af at sikre, at

håndteringen af frivilliges data lever op til GDPR-lovgivningen.

 

Med et manglende sekretariat, vil de gule aktiviteter ligeledes opleve manglende støtte

og sparring til fundraising. De gule aktiviteter vil også selv skulle stå for blokfundraising

samt den generelle koordinering fundraising på tværs af aktiviteter, der er i målgruppen

for mange af de samme fonde. Det vil altså blive sværere at undgå at to aktiviteter søger

de samme fonde inden for samme årsregnskab.

Gule aktiviteter
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Grundlæggende er de blå ret “selvkørende” og så længe IMCC består, kan de blå grupper

formentlig blive ved med at arrangere udvekslinger med andre IFMSA-organisationer.

Dog vil der være nogle udfordringer, som de blå, Landsbestyrelsen og sekretariatet skal

finde svar på - mest presserende et behov for opfyldning af dette års udvekslingsplads-

er. Da deadline for IMCC Exchange var lige efter krisenyheden blev offentliggjort, har for-

virringen om hvorvidt IMCC ville overleve påvirket ansøgningsantallet, da det var usikkert

om man kunne komme på udveksling til næste år. Dette påvirker IMCC Exchange & Re-

search Exchange's økonomi, da de danske rejsende indbetaler et beløb, der sikrer at

disse to aktiviteter kan holdes kørende. Et evt. underskud, vil IMCC ikke længere kunne

dække. - alle opfordres derfor til at hjælpe med at få fyldt pladserne. 

 

De mindre delegationer til internationale møder vil påvirke blå aktiviteters mulighed for

personlig kontraktskrivning med andre IFMSA-medlemmer. Dog kan kontraktskrivning

ske online, så det burde ikke forhindre indgåelse af uni- og bilaterale aftaler. 

Blå aktiviteter

s. 16



Pengeoverførsler: overførsel af midler til partner må kun ske gennem én person.

Hidtil har det været Sofie (international medarbejder), men nu skal der findes en

anden - eks. et bestyrelsesmedlem. Uanset hvad, bliver det altså IKKE den

økonomiansvarlige i hver gruppe, der skal stå for det, men én samlet person på

vegne af hele IMCC. Da grupperne søger midler til administration, kan denne post evt.

blive aflønnet. Disse penge er dog meget varierende ift. hvor meget  aktivitet og

igangværende projekter, vi har. 

Ungdomslederuddannelsen: IMCC har ansvaret for de udsendte ungdomsledere.

Der skal findes én person, som skal være en form for ”frivilligkoordinator”, som er i

kontakt med dem løbende (fx et bestyrelsesmedlem). Da denne opgave nu skal

varetages af en frivillig, må der forventes en mindre hyppig sparring (fx månedligt)

sammenlignet med tidligere. (fortsættes s. 18)

Alle projekter i DUF’s internationale pulje kan fortsætte, sålænge IMCC ikke går konkurs

(og det er der ikke forventning om lige nu).Da sekretariatet står til at blive afskediget,

giver det følgende udfordringer i detnye år:

 

Grønne aktiviteter
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Udlæg: IMCC agerer ofte ”bank” for projekterne ved at lægge ud for de sidste 20% af

bevillingen, der først udbetales efter godkendt afrapportering. DUF vil gerne

undersøge, om hele bevillingen kan udbetales fremover, så de frivillige ikke selv skal

lægge ud. Det samme gælder, når IMCC lægger ud ved projektopstart, før DUF får

overført bevillingen.

Støtte fra DUF: IMCC’s kontaktperson i DUF vil kunne bruges som sparringspartner

både til projektopstart, ungdomsleder m.m., men vi står stadig med det overordnede

ansvar selv. DUF har meddelt, at alle grupperne er velkomne til at skrive til dem med

spørgsmål.  Desuden vil de gerne arrangere et møde en aften, udelukkende for

IMCC’s udviklingsprojekter, hvor de kan give os mere information.

 

Generelt kan det siges, at de opgaver, sekretariatet hidtil har varetaget skal deles ud

mellem aktiviteterne, Landsbestyrelsen og til en vis grad DUF. Hvordan denne opgave-

fordeling kan gøres mest hensigtsmæssigt er noget, vi skal finde ud af sammen den

næste tid og med støtte fra DUF.

Grønne aktiviteter (fortsat)
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De fleste røde aktiviteter kører ret selvstændigt og med lidt behov for et sekretariat. For

røde aktiviteter bliver udfordringerne således specielt i relation til IMCCs generelle over-

levelse. De røde aktiviteter vil mangle det netværk som IMCC giver adgang til, og deltag-

else på nationale møder og konferencer vil besværes (eks. ingen mulighed for deltagelse

på Folkemødet). Desuden vil sekretariatets generelle hjælp til økonomistyring og støtte

til fundraisinginitiativer, og ligeledes manglende sparring i forhold til ansøgninger til f.eks.

delegationer. 

Røde aktiviteter
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Vi iværksætter store fondsansøgninger - aktuelt har vi sendt en ansøgning til Lemvigh-

Müller Fonden til bl.a. ILONA, Sexekspressens sommerseminar, Donaid og Førstehjælp

for Folkeskolers nationale møder. Vi søger ligeledes “Roskilde - Open Call”, der har fokus

på unge og social forandring, samt “Tuborg Fondet”, der har fokus på indfrielse af ver-

densmålene. Vil du hjælpe til med disse fondsansøgninger (eller har du en anden god

idé), så skriv til theis@imcc.dk eller oekonomi@imcc.dk.

 

 

Nogle tidligere IMCC’ere har taget initiativ til en arbejdsgruppe, der skal afdække, hvor-

dan IMCC på længere sigt kan blive økonomisk uafhængig af DUF. Er du interesseret i at

være med her kan du skrive til Troels Græsholdt-Knudsen på trogra@ph.au.dk.

Økonomi og fondsansøgninger
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et billede af dig som frivillig i aktion

en kort beskrivelse af, hvorfor du er med i XXX og hvad det har givet dig

evt. udtalelser fra samarbejdspartnere, skoler, kommuner mv. om hvorfor I ikke kan undværes - og

som vi må citere

kort beskrivelse/kommentarer til Jeres lokale forankring/relation til lokalsamfundet

Vi har iværksat en medieindsats med både eksternt som internt fokus. Vi ønsker at holde "vo-res

på det rene" og har derfor kontaktet nationale medier med fokus på at bygge videre på den

diskurs og kritik af de nye tilskudsregler, der blev opstartet og ført af særligt Ungdommens Røde

Kors i 2017/2018. Vi har oprettet facebook-gruppen "IMCC - delehær" som et forum for at dele

omtaler, frivillighistorier m.v. med alle medlemmer, der har lyst til at slå et slag for IMCC på de

sociale medier. 

 

Desuden har et ønske om at bringe fokus på alt det fede, uundværlige lokale arbejde IMCCs

aktiviteter og frivillige bidrager med til civilsamfundet ved at indsamle frivillighis-torier fra alle, der

har lyst til beskrive deres tilknytning til IMCC. Vil du være med, vil vi gerne efterspørge følg-ende:  

 

Alt medierelateret indsendes til kristine.valeur@hotmail.com. Vi deler historierne på vores

hjemmeside og de sociale medier under #mitIMCC og opfordrer alle medlemmer til at gøre det

samme. Inspiration til støtteerklæringer kan findes på IMCCs hjemmeside.

Medier

s. 21

https://www.facebook.com/groups/imccdelehaer/


Vores første prioritet er at udarbejde en klage over Tipsudvalgets afgørelse - frist for

indsendelse er fire uger efter afslag (dvs. d. 28/11). Vi har en advokat på sagen (pro

bono) og han hjælper os med at sikre vores juridiske argumenter. 

 

Efter vi har indsendt klagen og fået bekræftet, at den behandles, går vi i gang med at an-

mode om aktindsigt. Vi vil gerne have adgang til alle dokumenter, der relaterer sig til vo-

res sag - herunder særligt, hvad der er blevet delt mellem Tipsudvalgsadministrationen

og Tipsudvalget. Har Tipsudvalget haft adgang til alt materiale vi har sendt? Har de fået

tilsendt vores Udviklingsplan? Hvilken dokumentation har de modtaget om vores lokal-

afdelinger?

 

Vi går ligeledes i tæt dialog med DUF for at undersøge på hvilke præmisser, vi i 2020 har

vil kunne have et IMCC, der, med vores flade struktur og aktiviteternes selvstændighed i

behold, kan leve op til tilskudsreglerne. Dette bliver en lang proces og kræver en ægte

dialog med DUFs Tipsadministration for, at vi kan komme helt i mål.

DUF
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Senest d. 30/11: Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde

Senest. d. 7/12: Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden (inkl. ovenstående

ændringsfor-slag)

Senest d. 11/12: Sidste frist for at indsende ændringsforslag til de udsendte forslag

Landsbestyrelserne har d. 14/12 indkalt til "Ekstraordinær generalforsamling" i Odense.

Her skal vi bl.a. snakke om kontingent for 2020 samt om hvordan vores fremtidige IMCC

skal struktureres, og hvor langt vi vil gå for at leve op til DUFs tilskudsregler. Så kom, lad

os høre din mening og afgiv din stemme! 

 

Landsbestyrelserne udsender vedtægtsændringsforslag snarest muligt, så snart vi over-

blik over, hvad der er relevant at få præciseret i forhold til at facilitere en ansøgning i

2020.  

 

Alle skal kende til følgende datoer: 

Ekstraordinær generalforsamling
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Se separat spørgsmålsark (Q&A på hjemmesiden).

Ekstraordinær generalforsamling


