
KLUBTILSKUDSREGLER I DS REGION SYD 

Generelt 

Ved ansøgning om klubtilskud definerer vi en klub således; 

• fællesklub = alle lokale klubber i pågældende kommune/region/statslig arbejdsplads 

• lokal klub = TR-område/statslig arbejdsplads   

Kriterier for fællesklubtilskud  

En fællesklub kan efter ansøgning modtage fællesklubtilskud baseret på medlemstal. 

Fællesklubtilskuddet udbetales til fællesklubbens konto og gives som bidrag til fællesklubbens 

almindelige drift. Beløbet administreres af fællesklubbens bestyrelse.  

Ved almindelig drift forstår vi i denne sammenhæng udgifter, der ikke er øremærket til fx 

større medlemsrettede aktiviteter. Det kan fx være gebyr til banken, leje af lokale til møder, 

forplejning osv.  

Fællesklubtilskuddet består af et grundtilskud samt et beløb udregnet på baggrund af 

medlemstal (pr. 31. december året før). Udmålingen af fællesklubtilskuddet sker ud fra 

følgende kriterier:  

• 1000 kr. årligt som grundtilskud 

• 35 kr. pr. medlem for antallet af medlemmer op til og med 50 

• 20 kr. pr. medlem for antallet af medlemmer over 51 

• Max tilskud på 7.000 kr.  

Regneeksempler: 

• En fællesklub på 60 medlemmer vil modtage (1.000 + 1750 + 200) 2.950 kr. 

• En fællesklub på 110 medlemmer vil modtage (1.000 + 1.750 + 1.200) 3950 kr.  

• En fællesklub med 400 medlemmer vil modtage (1.000 + 1.750 + 7.000 – 2.750) 

7.000 kr.  

Kriterier for ekstraordinære klubtilskud 

Udover fællesklubtilskuddet kan lokale klubber og fællesklubber søge om ekstraordinære 

tilskud. 

Modsat fællesklubtilskuddet er det ekstraordinære klubtilskud til konkrete aktiviteter og 

arrangementer.  

Ved tildeling af ekstraordinært klubtilskud vil der blive lagt vægt på, at: 

• der skal være tale om aktiviteter, der ikke kan dækkes af de ordinære fællesklubtilskud 

(drift), 

• aktiviteten tilbydes til alle klubmedlemmer - i helt særlige tilfælde alene 

klubbestyrelsen, og at 

• fællesklubben eller den lokale klub ikke selv er i stand til at betale (tro- og 

loveerklæring). 

Samtidigt skal aktiviteten enten: 

• medvirke til at samle og styrke klubben,  

• bidrage til udvikling af faglige aktiviteter på arbejdspladsen,  



• medvirke til at synliggøre socialrådgiverne og deres arbejde på eller udenfor 

arbejdspladsen, eller 

• være en del af arrangementer sammen med andre klubber/organisationer med samme 

indhold som nævnt ovenfor.  

Det forventes, at klubben efterfølgende redegør for anvendelsen af midlerne med en kort 

beskrivelse - gerne med billeder (husk samtykke fra deltagerne).   

Ansøgningsproces 

• Der kan søges fællesklubtilskud i perioden d. 1. januar til d. 31. januar.  

• Ekstraordinært tilskud kan søges løbende, men puljens størrelse meldes først ud efter 

d. 1. marts. Ansøgninger godkendes herefter, da vi der har overblik over hvor meget, 

der er anvendt til fællesklubtilskud. Puljen til ekstraordinært klubtilskud kan søges så 

længe, der er midler i kalenderåret.  

Indfasning i 2022 

Regionsbestyrelsen har vedtaget klubtilskudsreglerne d. 17. maj, hvorfor der i 2022 sker en 

indfasning af klubtilskudsreglerne. 

Regionsbestyrelsen har besluttet, at der i 2022 kun kan søges ekstraordinært klubtilskud. Der 

kan søges frem til d. 31. oktober. 

I 2023 følges ansøgningsprocessen, som er beskrevet i afsnittet ovenfor, således der kan 

søges både fællesklubtilskud og ekstraordinært tilskud.  

Administration 

Ansøgning om fællesklubtilskud sendes til DS Region Syd på mail: DS-

syd@socialraadgiverne.dk med angivelse af henholdsvis medlemstal og kontonr. 

Begrundede ansøgninger om ekstraordinære klubtilskud sendes til DS Region Syd på mail: DS-

syd@socialraadgiverne.dk med angivelse af begrundelse, beløb og kontonr. 

Kontorleder/Regionsformand videresender ansøgninger om ekstraordinære klubtilskud til 

Regionsbestyrelses aktivitetsudvalg, når der ansøges om beløb over 5.000 kr.  

Kontorleder/Regionsformand godkender ansøgninger under 5.000 kr. og orienterer 

Regionsbestyrelsen.  

Brugen af klubtilskud evalueres af Regionsbestyrelsen ved udgangen af 2023.  
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