
En ny tid for MBUF - sammen kan vi - fortsat 
Guide til lokalforeningerne 

Fælles beslutning 
På Delegeretmødet vedtog man med flertal at “MBUF fortsætter som landsorganisation, med fire 
arbejdsgrene og Styrelsen som samlende organ. Administrationen deles ud på frivillige hænder. 
De lokale foreninger varetager da selv medlemsregistrering, kontingentopkrævning osv.” 
 
Derfor betød årsskiftet at den nye ordning trådte i kraft og tilbageværende administration 
vidergives og fordeles på frivillige hænder. Lokalforeningerne har nu et ansvar og en opgave der 
kun kan løftes med interne aftaler og samarbejde. Styrelsen bakker op og vil vejlede på bedste 
vis. Kortfattet kan de lokale opgaver beskrives:


Opretholde og vedligeholde lokalforeningerne  
(generalforsamling, bestyrelsesmøder mv., indhente børneattest på medarbejdere) 

Varetage medlemsregistrering lokalt 
(indmeldelse, føre lister, kontingentopkrævning) 

Indberette til MBUF statistik forud for Delegeretmøde  
(fortsat o/u 30 år)


 
Data - medlemmer 
Foruden de foreningstekniske forløbende opgaver med at holde bestyrelsesmøder, skrive referater 
og beretninger, ordnede forhold omkring regnskab og indkaldelse til årlig generalforsamling i 
henhold til vedtægterne, bliver det også de lokale foreningers ansvar at håndtere medlemsdata.  

Der skal ikke længere tastes i det fælles system Winkas, men de fornødne data på de lokale 
medlemmer håndteres i overensstemmelse med nye GDPR krav (sikre dokumenter, kun lagring af 
nødvendige oplysninger, principper for hvem de deles med og hvornår de slettes).  

Kontingent opkrævning 
De lokale foreninger står selv for opgaven at indkræve kontingent. Beløbets størrelse og frekvens 
besluttes alene af generalforsamlingen. Det tidligere krav om et minimum på 75 kr. pr. medlem pr. 
år, var stillet af DUF, men er fortsat MBUF anbefaling. Der er fra MBUF side ingen krav til hvordan 
kontingentopkrævningen foregår - det kan være omdelte faktura med reg./konto nr. til den lokale 
foreningen, det kan være via MobilePay eller lignende. Blot tænk at det skal være uangribeligt. 
 
Lokalforeningspulje & landskontingent

MBUF indtægter forandres - uden tipsmidlerne, er andre indtægtskilder nødsaget, og der 
arbejdes på fundraising i flere regi. DUF har åbnet en ny lokalforeningspulje, som de enkelte 
lokalforeninger skal gøre sig selv den tjeneste at undersøge og udforske - der kan være penge at 
hente der, læs mere via følgende link: https://duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje/ 
 
Landskontingentet, som hidtil er trukket fra alle betalende medlemmer - som tidligere er gået til 
administrationen af den centrale kontingentopkrævning, er forsat penge MBUF har brug for, til 
den sparsomme drift, der jo fortsat vil være. Disse penge opkræves derfor fortsat, og Styrelsen vil 
stille forslag ved Delegeretmødet om at landskontingentet hæves gradvist, så der er penge til at 
afholde landsarrangementer.  
 
Statistik 
For at kunne samle MBUF som fælles forbund, skal der fortsat tælles medlemmer årligt. Dog ikke 
med de samme krav som man var underlagt af DUF. Alle lokalforeninger skal kunne dokumentere 
ved årsskiftet, hvor mange betalende medlemmer de har haft i de enkelte arbejdsgrene - til brug i 
statistik forud for Delegeretmødet. Tallene indsamles af Styrelsen. 
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