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Regionsekstramidler-udvalget
Landsbestyrelsens mål med udvalget
Udvalget har ansvar for bevilling af ekstraordinært tilskud til arrangementer i lokalafdelinger og
regioner i de tilfælde, hvor regionsmidlerne ikke kan dække.

Landsbestyrelsens rammer for udvalgets arbejde
Udgangspunktet finder vi i Håndbog for regioner og lokalafdelinger afsnit 5.8.
Tilskud (ekstraordinært) til arrangementer
Tilskud kan ydes til arrangementer, der støtter foreningens formål, som er åbne for alle
foreningens medlemmer, og som har til hovedformål at hverve nye medlemmer eller oplyse
om foreningen.
For at kunne få bevilget tilskud til gennemførelse af større arrangementer skal følgende være
opfyldt:
•

•
•
•
•
•

Budget for anvendelse af tildelte Regionsmidler skal være udarbejdet af
regionsbestyrelsen. Såfremt dette viser, at der ikke er økonomisk råderum til
afholdelse af det planlagte arrangement, kan der søges om tilskud til dette
Arrangementet beskrives kort vedlagt budget med beregning af det forventede
underskud.
Ansøgning vedlagt ovennævnte dokumentation fremsendes til Regionsekstramidler
udvalget via regionsmidler@ale.dk
Ansøgning og bevilling skal ske senest 30 dage før arrangementet afholdes, og før
der indgås bindende aftaler om de omkostninger, der søges til.
Der bevilliges kun i ganske særlige tilfælde (ved helt uventede udgifter) midler efter
afholdelse af et arrangement.
Efter godkendelse og afsluttet arrangement fremsendes regnskab til foreningens
bogholderi (bogholderi(at)ale.dk).

Al korrespondance og økonomiske transaktioner i forbindelse med disse arrangementer skal
ske gennem den pågældende regionsformand.
Der ydes ikke tilskud til arrangementer, der primært er af underholdende værdi, herunder
almindelige møder, ølsmagninger og bryggeribesøg for medlemmer. Disse skal finansieres af
brugerbetaling.
Gratis udskænkning af øl til større arrangementer dækkes ikke af foreningen eller ekstramidler.
Heller ikke indirekte f.eks. ved betaling af alle andre omkostninger som teltleje, standleje,
forplejning, osv. Der kan dog gives støtte til en lille gratis smagsprøve til et "gå-forbi-

arrangement" kan være nødvendigt for at lokke forbipasserende hen til en stand f.eks. i
gågaden eller til en messe.
Møder i udvalget holdes normalt via e-mailkorrespondance om de enkelte ansøgninger.

Kvalifikationer
Det skal sikres at følgende særlige kompetencer er til stede blandt udvalgets medlemmer:
•
•

Erfaring med DØE-arrangementer fra enten lokalafdelinger eller regioner
Indsigt i DØE nuværende organisatoriske opbygning

Ansvar & myndighed
Tovholderen har ansvar for at holde landsbestyrelsen orienteret om udvalgets arbejde, Dette
skal ske skriftlig ved brug af den af landsbestyrelsen udarbejdet skabelon, mindst en gang i
kvartalet. Udvalget skal respektere og udbrede foreningens visioner og vedtægter samt
politiker.

Udvalgets medlemmer
Vibeke Charlotte Petersen, Halsnæs, Nordsjælland
Thomas Kent Madsen, Odense, Fyn
Henning Palm (tovholder), Haslev, Midtvestsjælland
Jakob Sørensen, Esbjerg, Vadehavet
Karen Grete Nørgaard, Brønderslev, Nordjylland
Kirsten Bredow, Skanderborg, Østjylland

