DIF og DGI’s foreningspulje
Kære formænd og direktører
Vi skriver til jer for at gøre opmærksom på ’DIF og DGI’s foreningspulje’, som er yderst relevant for jeres
foreninger. Vi opfordrer til, at I allerede nu orienterer jeres foreninger om puljen. Vedhæftet er et
dokument, som I gerne må formidle videre til jeres kommunikationsafdelinger med henblik på at sprede
budskabet via medlemsbreve, nyhedsbreve, sociale medier etc.
Kort sagt indebærer den nye pulje, at DIF og DGI fremover kommer til at uddele cirka 45 millioner kroner
årligt direkte til de lokale idrætsforeninger.
Uddelingerne kommer til at ske på baggrund af ansøgninger fra foreningerne, og pengene skal gå til
projekter og tiltag, som kan styrke foreningerne og bakker op om DIF og DGI’s vision om at få flere aktive
danskere og flere danskere ind i idrætsforeningerne. Der kan være tale om støtte til foreningsudvikling,
indkøb af idrætsmateriel, udarbejdelse af informationsmateriale, inkludering af nye målgrupper, afholdelse
af events, opstart af nye aktiviteter og lignende initiativer.
Det er dog et vigtigt budskab i den politiske aftale, at der ikke skal ske tilbageløb af midler til DIF, DGI,
specialforbund eller landsdelsforeninger via køb af ydelser hos disse. Pengene skal ud at arbejde i de lokale
foreninger, og derfor skal information om puljen til foreningerne ikke ledsages af eksplicit markedsføring af
konsulentydelser og lignende.
I øjeblikket er de nøjagtige kriterier ved at blive fastlagt i et samarbejde mellem DIF og DGI, og der bliver
ansat to personer til at håndtere ansøgninger og lave en løbende evaluering af de fordelte midler. Ligeledes
er en teknisk platform i øjeblikket ved at blive etableret i regi af Centralt ForeningsRegister (CFR –
www.medlemstal.dk), som foreningerne i forvejen bruger til at indberette medlemstal.
Det forventes, at foreningerne kan indsende ansøgninger via CFR fra medio april. Alle foreninger vil få
besked direkte fra CFR, inden puljen åbner for ansøgninger. Alle godkendte foreninger under DIF og DGI
kan søge, og det vil blive taget hensyn til et formål om, at puljen skal ud at virke i mange foreninger i hele
landet.
Med venlig hilsen
Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør hos DIF
Morten Herup Olesen, økonomidirektør hos DIF

For yderligere information kontakt:
Anne Pøhl Enevoldsen,
Udviklingschef i DIF, ajp@dif.dk, 20 85 50 00
Mikkel Nørtoft Magelund,
Leder af bredde og motion i DIF, mnm@dif.dk, 40 95 44 87

Fakta om ’DIF og DGI’s foreningspulje’:
•

Regeringen, DF, S, SF og RV vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette
lokalforeningspuljer. Aftalen følger af, at politikerne stoppede en svindelramt ordning med lokale
aftaler om uddeling fra spillehals-/automatmidler i 2015. I 2016-2017 var der en midlertidig
overgangsordning, som nu afløses af en helt ny ordning.

•

Med aftalen oprettes en række lokalforeningspuljer på i alt ca. 70 mio. kr. i 2018, som foreningslivets
hovedorganisationer skal uddele til deres respektive lokalforeninger.

•

Midlerne er på finansloven og indeksreguleres med finansloven fremadrettet. Midlerne er således
hverken knyttet til udlodningsmidlerne (tipsmidlerne) eller for den sags skyld midler fra spillehaller.

•

DIF og DGI har valgt at oprette en fælles pulje, som i 2018 udgør ca. 45. mio. kr. Lokale foreninger
under DIF og DGI kan kun søge puljen under DIF og DGI.

• Aftalen evalueres politisk efter fire år, hvor der vil være fokus på, om midlerne er anvendt efter
intentionen i aftalen, herunder om pengene er anvendt lokalt, på mange foreninger og bredt geografisk
samt til flere foreninger end under tidligere ordninger.

