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3 Aktiviteter fra start
Så snart afdelingen er oprettet, 
kan man med det samme delta-
ge i vores landsdækkende akti-
viteter:

Børnetræf - 2 gange om år
Ungdomstræf - 2 gange om år
Aktivitetsfestival - 1 gang om år
JUBI-lejr - hver 5. år
Diverse kurser - løbende

Som udgangspunkt kræver det ikke det sto-
re at starte en lokal afdeling af DUI-LEG og 
VIKRE. Har man nogle som vil lave alt det ad-
ministrative og nogle, som vil lave aktiviteter, 
så er man allerede kommet rigtig langt. 

Både til selve oprettelsen og efterfølgende 
hjælper sekretariatet meget gerne nye afde-
linger på vej. Vi har også lavet et hjælpeside 
”dui.dk/123”. Der lægger allerede nu en del 
og planen er at der på sigt kan findes svar på 
langt de fleste spørgsmål.   
  

Opstartshjælp
Som  ny afdeling modtager man 
3.000 kr. fra DUI. Efter et halvt 
år kan man får yderligere 3.000 
kr. og hvis man i forbindelsen 
med opstarten ønsker at lave et syn-
lighedsarrangement, kan man også få 
3.000 kr. mtil det. Altså et samlet starttil-
skud på 9.000 kr. 
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Hvad kræver det?
- En bestyrelse, vedtægter og årsmøder
Når afdelingen stiftes, kræver det en bestyrelse, 
på mindst 3 personer: en formand, en kasserer 
samt mindst et bestyrelsesmedlem.

Det er også et krav, at afdelingen har nogle ved-
tægter, som lever op til reglerne. Vi har standard-
vedtægter, som letter godkendelsesprocessen, 
da de allerede lever op til disse regler. 

Afdelingen skal være demokratisk opbygget. Der-
for afholdes der en gang om året et årsmøde 
(generalforsamling) som beskrevet i vedtægter-
ne. Her er der bl.a. valg til bestyrelsen og god-
kendelse af årsregnskabet. 

Adgang til systemer
Som afdeling i DUI, får man 
adgang til en række systemer, 
der kan lette den daglige drift.
  
Vi har udviklet vores eget webbaserede 
medlemssystem. Det er meget bruger-
venligt og har bl.a. PBS-opkrævning, som 
letter kassererens arbejde.

I DUI har vi et hjemmesidesystem, som 
giver et fælles look, men som samtidig er 
meget fleksibelt så den enkelte afdeling 
selv kan styre sin egen side. 

Desuden benytter vi forskellige løsninger 
f.eks. et online regnsskabsprogram og et 
bookingsystemer. Fordelen er, at når vi 
bruger de samme systemer, kan vi hjælpe 
hinanden. Det er ikke det hele, der er gra-
tis, men da vi er flere om udgiften, er det 
meget billigere.
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