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Vedrørende foreningens indsamlingskonto og mobile betalingsløsning

Indsamlingsnævnet er blevet opmærksom på, at indsamlingskontoen samt 

MobilePay, angivet for begge foreningens indsamlinger ses at være de 

samme. 

Der skal jf. indsamlingsbekendtgørelsens §2, stk. 2 nr. 6 oplyses i ansøgnin-

gen, hvilken konto der er oprettet til indsamlingen, jf. bekendtgørelsens § 

6, stk. 1. Bestemmelsen angiver yderligere, at kontoen skal være oprettet 

til dette særlige formål.

Det er derfor ikke muligt, at anvende den samme indsamlingskonto til to 

indsamlinger med forskelligt formål. 

Det fremgår af indsamlingslovens § 12, at indsamlingsnævnet kan anmode 

om yderligere oplysninger til belysning af en indsamling. I bedes derfor ind-

sende redegørelse og dokumentation for, hvorledes de indsamlede midler 

er holdt adskilt på indsamlingskontoen og MobilePay. 

Dokumentation bedes fremsendt i form af kontoudskrifter for perioden fra 

den 1. januar 2021 til dagen for indsendelse af dokumentationen, fra ind-

samlingskontoen (Reg. 9119 Konto 0005366879) og MobilePay (nr. 

51780780). 

I bedes hurtigst muligt, og senest den 17. august 2021 indsende ovenstå-

ende oplysninger til Indsamlingsnævnet. 

Dato:        3. august 2021
Sagsbeh.:  Nanna Kock
Sagsnr.:    21-701-00276 og 21-701-00275

 

http://www.indsamlingsnaevnet.dk/


2

Såfremt I måtte have spørgsmål, kan Indsamlingsnævnet kontaktes telefo-

nisk på tlf. 3392 3334, mandag til fredag mellem 10-13. 

De bestemmelser, der henvises til ovenfor, findes i indsamlingsloven, jf. lov 

om indsamling m.v., nr. 511 af 26. maj 2014 med senere ændringer, og i 

indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om indsamling m.v., nr. 

160 af 26. februar 2020.

Med venlig hilsen 

Nanna Kock



From:                                 Frihedsbevægelsens Fællesråd <info@fbf.one>
Sent:                                  16-08-2021 10:43:02 (UTC +02)
To:                                      £indsamlingsnaevnet (957s11) <indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk>
Subject:                             Vedr.: FBF, sagsnr. 21-701-00276 og 21-701-00275

Kære Nanna Kock,
I anledning af Jeres henvendelse af 3. august 2021 skal vi hermed besvare de stillede 
spørgsmål. 
 
Som det vil være Nævnet bekendt, ligger FBF inde med 2 tilladelser til indsamling. Begge 
tilladelser er velvilligt givet på forventet efterbevilling, idet ledelsen på det tidspunkt, hvor 
foreningens aktivitetsniveau havde nået et sådant omfang, at indsamling var nødvendiggjort, 
ikke var bekendt med de gældende regler for indsamlinger.  
 
Der er indgivet en ansøgning d. 1. marts 2021 om en generel tilladelse til indsamling jf. 
foreningens formål. Denne tilladelse er meddelt den følgende dag, d. 2. marts 2021. 
 
Den 12. marts er der indgivet yderligere en ansøgning om tilladelse til indsamling til støtte for 
en annoncekampagne. Denne tilladelse er meddelt d. 15. marts 2021.  
 
Hverken foreningens ledelse eller Nævnet har tilsyneladende været opmærksom på, at denne 
ansøgning var overflødig, idet der allerede forelå en generel tilladelse, som også omfatter 
annoncekampagnen, der falder indenfor foreningens generelle formål. 
 
Begge ansøgninger er behandlet af den samme medarbejder. Begge ansøgninger angiver 
konto 9119 – 0005366879 som den konto, hvorpå midlerne indgår. Der foreligger ikke i den 
2. tilladelse nogen instruks om, at der skal benyttes en separat konto.  
 
Mht. det mobile pay nummer, der er benyttet, tilhøre dette formanden, Malue Montclairre. Da 
foreningen i januar 2021 ikke rådede over en MobilePay aftale, blev dette nummer benyttet, 
idet Malue Montclairre angav betalingskortet tilhørende foreningen som destination for alle 
indbetalinger via Mobile Pay, indtil foreningen selv fik et Mobile Pay-nummer. Dette varede 
fra 4.1 2021 til 25.3 2021.  
Alle øvrige indbetalinger er sket ENTEN via overførsel ELLER via foreningens 
samarbejdspartnere, ReePay og Clearing House. 
 
Undertegnede er indtrådt som kasserer pr. 1. juni 2021 og har fået bogholderiet forelagt 
primo juli. Jeg har udfærdiget et specifikt regnskab for annoncekampagnen, hvor bidrag, 
specifikt ydet til denne indgår, mens øvrige bidrag antages at være ydet som (frivilligt) 
medlemsbidrag eller bidrag til det generelle formål. Hvor ledsagende bemærkninger lyder: ”til 
annoncer” (eller andre meddelelser indeholdende ordet ”annoncer” , ”bidrag til avis”, 
”sammenskudsgilde” o.l. er disse medtaget som støtte til annoncekampagnen specifikt.  
 
Regnskabet for denne indsamling er vedhæftet. 
 



Vi har hermed redegjort for de indkomne midler og deres disponering, så godt det efter vores 
opfattelse lader sig gøre. 
 
Vi beklager, at vi ikke har været opmærksomme på, at en specifik konto skulle benyttes i 
forbindelse med annoncekampagnen, men dersom reglerne for indsamlinger havde været 
foreningens ledelse bekendt på tidspunktet, ville det ikke have været nødvendigt at søge en 
særlig tilladelse. Der er intet i ansøgningsformularen, vejledningen eller selve tilladelsen, der 
fremhæver denne detalje. 
 
Dersom Nævnet skulle ønske yderligere informationer, står vi naturligvis til rådighed med 
disse. 
 
 

  Venlige hilsener fra
  Carl Henrik Rørbeck 
  Kasserer 
  Fraud Examminer
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