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Tilladelse til landsdækkende husindsamling
Indsamlingsnævnet meddeler herved tilladelse til at foretage én årlig landsdækkende husindsamling i henholdsvis 2021, 2022 og 2023. Tilladelsen
gælder for én dag i hvert af de tre år.
Indsamlingsdagene fastlægges til koordineringsmøderne hos ISOBRO,
se nedenfor.
De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Red Barnets arbejde
for udsatte børn i Danmark og resten af verden.
Indsamlingens område er landsdækkende.
Tilladelsen er meddelt efter ansøgning og i henhold til indsamlingslovens §
5, stk. 2.
Tilladelsen til husindsamling indebærer, at Red Barnet på indsamlingsdagen også kan foretage gadeindsamling samt indsamling ved telefonisk henvendelse.
Tilladelsen giver ikke ret til at indsamle på en bestemt dag, idet indsamlingsdagene hvert år skal koordineres med de andre indsamlingsorganisationer, der har tilladelse til at foretage hus – eller gadeindsamling i det pågældende år, jf. nedenfor.

Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Telefon: +45 3392 3334

E-mail: indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk
Hjemmeside: www.indsamlingsnaevnet.dk

Vilkår m.v.
Nævnet gør opmærksom på
at hus- og gadeindsamlinger skal slutte senest kl. 18.00,
at børn under 11 år ikke må anvendes som indsamlere,
at børn mellem 11 og 18 år kun må anvendes til husindsamling, hvis de
følges to og to og
at husindsamling kun må finde sted én gang hos hver husstand.

Ved brug af indsamlingsbøsser skal Retningslinjer for indsamlingsbøssers
indretning m.v. overholdes. Retningslinjerne vedlægges til orientering.
De indsamlede midler skal indsættes på en konto i et pengeinstitut. Kontoen skal være oprettet til formålet eller være af en karakter, der giver mulighed for, at de indsamlede midler kan adskilles fra hinanden og fra andre
midler på kontoen.
Det bemærkes, at de indsamlede midler ikke uden Indsamlingsnævnets tilladelse må anvendes til et andet formål.
Nævnet bemærker i øvrigt, at indsamlinger skal foregå i overensstemmelse
med god indsamlingsskik.
Oplysninger om indsamlingen vil blive offentliggjort på Indsamlingsnævnets hjemmeside.

Fastlæggelsen af indsamlingsdagen for 2021
Den 27. november 2019 kl. 10-12 afholdes et møde for de organisationer,
der har tilladelse til at afholde en hus- eller gadeindsamling i 2021 ved
nævnets tilladelse. Mødet afholdes med henblik på at koordinere tidspunkterne for afholdelse af hus- og gadeindsamlinger for 2021. Organisationen
opfordres til at deltage i dette møde. Indsamlingsnævnets sekretariat vil
være til stede under mødet.
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Mødet finder sted hos ISOBRO, Peter Bangs Vej 1, indgang 5, 2000 Frederiksberg. For yderligere oplysninger om tidspunkt og sted bedes organisationen kontakte ISOBRO på tlf. 38 38 46 80 eller e-mail isobro@isobro.dk. Organisationen kan deltage, uanset om denne er medlem af ISOBRO eller ikke.
Det bemærkes, at såfremt organisationerne ikke bliver enige om fordelingen, afgør Indsamlingsnævnet efter anmodning fordelingen af indsamlingsdagene mellem organisationerne, jf. indsamlingsbekendtgørelsens §
13. Anmodningen kan indgives til Indsamlingsnævnet enten af den enkelte
organisation eller af ISOBRO. Fristen for indsendelse af anmodningen er
for hus- og gadeindsamlingerne i 2021 den 5. december 2019.

Fastlæggelsen af indsamlingsdagene for 2022 og 2023
For så vidt angår fastlæggelsen af evt. indsamlingsdag for 2022 opfordres
organisationen til at deltage i det koordineringsmøde, der vil blive afholdt i
4. kvartal 2020. Organisationen vil få oplyst mødetidspunkt snarest muligt
efter at dette er fastlagt.
For så vidt angår fastlæggelsen af indsamlingsdagen for 2023 opfordres organisationen til at deltage i det koordineringsmøde, der vil blive afholdt i
4. kvartal 2021. Organisationen vil få oplyst mødetidspunkt snarest muligt
efter at dette er fastlagt.

Indsendelse af regnskab og årsregnskab
Der skal føres behørigt regnskab for hver hus- og gadeindsamling over
samtlige indtægter og udgifter forbundet med indsamlingerne, hvor såvel
udgifterne ved indsamlingen som anvendelsen af overskuddet skal være
specificeret. Regnskabet skal indsendes til Indsamlingsnævnet senest 6
måneder efter hver hus- og gadeindsamling.
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Det bemærkes, at Red Barnet herudover samtidig fortsat skal indsende årsregnskab med beretning og erklæring til Indsamlingsnævnet senest 6 måneder efter hvert kalenderårs udløb for så vidt angår de øvrige årlige
indsamlinger i henhold til lovens § 4, stk. 3. Beretningen skal indeholde
oplysninger om antallet af indsamlere og kort over anvendte ruter, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 4.
Såfremt der indsamles et beløb på over 50.000 kr., skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Indsamlingsnævnet forbeholder sig ret til at indhente dokumentation for afholdte udgifter m.v. hos indsamler i op til 5 år efter indsamlingen. Regnskabsbilag skal derfor opbevares hos indsamler.

Offentliggørelse af regnskab
Såfremt organisationen har en hjemmeside skal regnskabet offentliggøres
her. Regnskabet vil endvidere blive offentliggjort på Indsamlingsnævnets
hjemmeside.

Lovgivning
Reglerne om hus- og gadeindsamlinger findes i indsamlingslovens kapitel
3 og indsamlingsbekendtgørelsens kapitel 3.
Reglerne om håndtering af indsamlede midler, regnskab og revision samt
offentliggørelse af regnskaber m.v. findes i indsamlingsbekendtgørelsens
kapitel 2 (§§ 7-9).
Indsamlingsreglerne og retningslinjerne for god indsamlingsskik samt en
generel vejledning om indsamlinger, regnskab m.v. findes på Indsamlingsnævnets hjemmeside www.indsamlingsnaevnet.dk

Med venlig hilsen
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Eva Aaen
Sekretariatschef

På vegne af
Christian Lundblad
Formand for Indsamlingsnævnet
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Retningslinjer (vilkår) for indsamlingsbøssers indretning m.v., jf. bekendtgørelse om indsamling m.v., § 6.

1. Ved indsamlinger der foretages ved hjælp af indsamlingsbøsser, skal indsamlingsbøsserne være fremstillet af metal, formstøbt materiale eller lignende på en sådan måde, at de er plomberede, og i øvrigt indrettet på en
sådan måde, at pengene ikke kan udrystes.

2. Ved opstilling af indsamlingsbøsser skal indsamlingsbøsser anbringes sådan, at de er faststående. Indsamlingsbøsserne skal samtidig anbringes så
de ikke er til gene for de forbipasserende eller de erhvervsdrivende. Der
må ikke rettes personlig henvendelse til forbipasserende, eller udleveres
løbesedler og andet materiale i forbindelse med indsamling ved opstilling
af indsamlingsbøsser.

3. Indsamlingsbøsser skal tømmes af mindst to personer i forening.

4. Indsamlingsnævnet kan fastsætte yderligere vilkår for indsamlinger ved
hjælp af indsamlingsbøsser.

14-07-2014
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