
                                                                                                                                     
 

 

 
 

 
INFORMATION 333 
 

14.12.2022 

«Foreningsnavn» 
Att.: «Kontaktperson_Navn» 
Telefon: «Kontaktperson_telefonnr» / Mobil: 
«Kontaktperson_Mobilnr» 
E-mail: «Kontaktperson_Email»  
 

CVR-nr.: «CVR» 
Bruger-ID: «Bruger_ID» 

 
Link til Tilskuds- og foreningsportalen: 

forening.guldborgsund.net 

 

DENNE INFORMATION INDEHOLDER FØLGENDE EMNER: 

 
1. Sådan får din forening det lettere i banken 

 
2. Guldborgsund Sports- og Idrætsråd indbyder til informationsmøder 

 
3. To nye medarbejdere i Fritid 

 
 

 
1. Sådan får din forening det lettere i banken 
Vi hører ofte om foreninger som har udfordringer med at få skiftet kasserer, oprettet en konto eller andre 
forhold som skal klares i banken. 
Foreningslivets forskellige organisationer har gennem længere tid forhandlet med bankernes 
brancheorganisation, Finanstilsynet, PET og andre myndigheder. 
 
Dette har resulteret i en Vejledning til virksomheder omfattet af hvidvaskloven fra Finanstilsynet. 
 
Denne vejledning beskriver to grupper af foreninger: 

1. Foreninger med begrænset risiko – med følgende syv kendetegn 

 Banken har betryggende kendskab til foreningen 

 Foreningen har en begrænset økonomi (indestående og bevægelser) 

 Foreningen er underlagt kontrol fra offentlig myndigheder i anden sammenhæng 

 Foreningen har et demokratisk formål og struktur 

 Foreningen er en landsorganisation eller er medlem af en landsorganisation 

 Foreningen er professionelt ledet 

 Foreningen har betryggende mekanismer for overførsler til og fra udlandet 
 
De syv kendetegn er uddybet og forklaret i vejledningens tabel 2. 
 
Vejledningens afsnit 4.1 beskriver hvad banken behøver at kontrollerer, hvis banken vurderer, at foreningen 
udgør en begrænset risiko: 

1. Foreningens navn og eventuelle CVR-nr. eller lignende. 
2. Foreningens vedtægter og evt. stiftelsesdokument, og hvis foreningen er CVR-registreret, ekstrakt 

af foreningens oplysninger fra CVR-registret. 
3. Identitetsoplysninger i form af navn og CPR-nr. på de reelle ejere af foreningen. 
4. sammenholde identitetsoplysningerne i CVRT-registreret eller CPR-registreret og eventuelle 

indhente kopi af pas eller kørekort 
5. Oplysninger om formål og tilsigtet beskaffenhed med forretningsforbindelsen 

 
Forslag til hvad I kan gøre i forhold til samarbejdet med jeres bank: 
Gennemgå listen over karakteristika der ”understøtter” klassifikation som forening med begrænset risiko. 
Aftale et møde med jeres bank og få aftalt at I registreres som en bank med begrænset risiko.  
 

https://forening.guldborgsund.net/infoside.asp?id=1
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/10044


 
 

2. Foreninger med øget risiko – se vejledningens tabel 3. 
 
Vejledningen fra Finanstilsynet er ikke bindende for banken, men det kan blive nødvendigt at aftale med 
jeres bank om de nye muligheder. 
 
 
2. Velkommen til informationsmøder i GSIR 
Guldborgsund Sports- og Idrætsråd inviterer sammen med Guldborgsund Kommune, DGI Storstrømmen og 
BROEN Guldborgsund til dialogmøder om, hvordan vi sammen sikrer at flere børn og unge bliver en del af 
foreningslivet og oplever en tryg velkomst i foreningerne. 
 
Dialogmøderne afholdes på følgende dage: 
 
16. januar 2023 på Nørre Alslev Skole 
1. februar 2023 på Sakskøbing Skole, lokale skoletorvet 
7. februar 2023 på Møllebakkeskolen i Horreby 
 
Alle møder starter kl. 19.00 og forventes afsluttet kl. 21.00. Alle møder har samme tema, så derfor kan man 
deltage den dato der passer bedst. 
 
Program for aftenen kan hentes her: https://www.gsir.dk/nyt-fra-andre  
 
 
3. To nye medarbejdere i Fritid 
I Landdistrikter, Kultur & Fritid er der ansat følgende to nye medarbejdere den 1. oktober: 
 
Johan Emil Thaae Vest er ansat i stillingen som Fritidskonsulent  
Johan har tidligere arbejdet som kultur- og fritidskonsulent i Lolland Kommune og som foreningskonsulent i 
DGI Storstrømmen. Begge steder har han arbejdet med folkeoplysning, faciliteter og foreningsliv i bred 
forstand, og han har ligeledes erfaring som sekretær for Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og 
Fritidsudvalget i Lolland Kommune. 
Johan er opvokset i Idestrup og bor til daglig i Sundby sammen med sin kone og 2 børn.    
 
Johans primære opgaver er: 

 Faciliteter  

 Foreningsbesøg  

 Bookingsystem (konsulentopgaver) 

 Anlægssager 

 Outdoorpuljen  

 Politisk sagsfremstilling 
 

 
 
Johans kontaktoplysninger: 
Johan Emil Thaae Vest 
Fritidskonsulent 
Mail: joev@guldborgsund.dk  
Tlf. +45 2518 0308 
 
Jakob Nielsen er ansat i stillingen som administrativ medarbejder   
Jakob kommer fra en stilling i DGI, Landsplan, hvor han har siddet 14 år som idrætskonsulent for Skydning. 
Jobbet her har bl.a. været at udvikle skydesporten, servicere foreningerne, samt været med til at udvikle 
nye it-platforme til skytteforeningerne. 
Jakob er tilflytter til kommunen fra Fyn og flyttede hertil for et år siden, efter at have kommet her i 
weekender og ferier igennem de sidste 11 år. 
 

https://www.gsir.dk/nyt-fra-andre
mailto:joev@guldborgsund.dk


Jakobs primære opgaver i Landdistrikter, Kultur og Fritid er: 

 Anvisning af faciliteter og fordeling af bl.a. kunstgræstider til foreninger 

 Support og vejledning af bookingsystem til facilitetsfordeling 

 Afregning af gebyrer for brug af faciliteter 

 Daglig drift og support af arrangementssystem 

 Support af Tilskuds- og Foreningsportal 

 Aktiv Sommer – drift og support af SpeedAdmin (arrangements oprettelse/visning) 

 Royal Run 

 Div. Administrative opgaver 
 

 
 
Jakobs kontaktoplysninger: 
Jakob Nielsen 
Administrativ medarbejder 
Mail: jakn@guldborgsund.dk  
Tlf. +45 2518 2716 

 
 

 
 
Med venlig hilsen 
 

  
 
Borger & Branding 
Landdistrikter, Kultur & Fritid 
Telefon +45 5473 1000  
E-mail borgerogbranding@guldborgsund.dk 
   
Lene Rikke Bresson                                              Katha Qvist                                         Lone 
Svendsen                     
Centerchef, Borger & Branding                              Backstageleder for                                     
Fritidskonsulent 
Tlf. 2518 1300                                                     Landdistrikter, Kultur & Fritid                     Landdistrikter, 
Kultur & Fritid                                
lrb19@guldborgsund.dk                                        Telefon +45 2518 0003                             telefon  +45 
2518 0337                     
                                                                                 kq@guldborgsund.dk                                
losv@guldborgsund.dk                                                                                               
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