
Vejledning til ansøgningsskema 

Medlemspuljen 

 

 

 

 

Hav vejledningen ved siden af, mens du skriver ansøgningen. 
 

 

1. Skriv navnet på den eller de kredse der ansøger puljen. Kun kredse, landsdele og 

landsforbund kan være ansøgere – der kan altså ikke ansøges som privat person. 

Husk at angive en kontaktperson. 

 

2. Skriv navnet på projektet. Navnet skal være sigende for den eller de overordnede 

aktiviteter i projektet. Angiv hvornår I forventer at påbegynde projektet, samt hvornår I 

forventer at afslutte det. Er der flere aktiviteter i projektet, skal de alle have både en 

startdato en slutdato.  

 

3. Angiv det beløb der ansøges om. Vær opmærksom på at der ikke ydes støtte til aktiviteter 

i udlandet, større indkøb af udstyr eller løn samt til bygge- og anlægsopgaver. 

 

4. Hvad er den konkrete motivation bag jeres ansøgning: er medlemstallet faldende, 

mangler I ledere eller har I simpelthen bare fået en god idé? 

 

5. Beskriv helt konkret hvilke aktiviteter der skal gennemføres i forbindelse med projektet, 

og hvordan I planlægger at gennemføre de forskellige aktiviteter. Husk at der skal være en 

klar sammenhæng mellem aktiviteterne og projektets formål – aktiviteterne er de 

processer der understøtter og realiserer projektets overordnede formål: nemlig at 

tiltrække eller fastholde medlemmer.  

 

6. Hvis det er første gang, I prøver kræfter med aktiviteter, som dem der beskrives i 

projektet, vil Bevilllingsudvalget bag Medlemspuljen overveje, om jeres ansøgning er 

mere oplagt hos DUFs initiativstøtte. Se mere på www.DUF.dk/is 

 

7. Beskriv hvordan aktiviteterne i projektet skal tiltrække eller fastholde medlemmer i FDF. 

Er der flere aktiviteter, skal der kort redegøres for dem alle. 

 

8. Beskriv målgruppen så godt du kan. Hvilken aldersgruppe er det for eksempel i sigter 

efter? Oplysningerne skal gives for både FDFere og ikke FDFere. 

 

9. Oplys navn og alder på initiativtagerne, samt hvilken enhed de tilhører. 

 

 

 

 

http://www.duf.dk/is
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10. Hvordan vil I markedsføre jeres projekt, så I er sikre på at komme i kontakt med 

målgruppen? Aviser, online markedsføring, bannere, brochurer, radio osv. 

 

11. Opstil minimum 3 mål for projektet. Hvad skal der til, for at I kan kalde projektet en 

succes? Den efterfølgende evaluering kommer omkring de mål I har opstillet.  

 

12. Lav et budget for hele aktiviteten. Opdel budgettet i poster som for eksempel ”tryk af 

folder”, ”materialer til udsmykning”, ”kostumer”, ”leje af lokaler” osv.  

Alle udgifter og indtægter skal fremgå af budgettet, også selv om I kun søger støtte til 

nogle af udgiftsposterne. Dette betyder, at udgifter til eksempelvist større indkøb af 

udstyr skal fremgå af budgettet, selvom Medlemspuljen ikke yder støtte til den type 

indkøb. På samme måde skal det fremgå af budgettet, hvis I modtager støtte fra andre 

fonde, selv skyder penge i aktiviteten, der er deltagerbetaling eller lignende.  

 

 

 

HUSK! 

Senest 2 måneder efter slutdatoen for projektet, skal Medlemspuljen have modtaget det 

afsluttende regnskab. 

 

Når projektet er afsluttet, bliver I desuden kontaktet af en forbundssekretær mhp. evaluering.  

 


