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DOKUMENTATIONSSAMFUNDET
KVÆLER DET FRIVILLIGE ENGAGEMENT
Meld benspænd for foreningslivet

TAK FOR MULIGHEDEN

Luthersk Mission er en kirkelig organisation med stærk lokal forankring. Uden en stor og
engageret trup af frivillige, kunne vi ikke på over 100 selvstændige enheder (forsamlingshuse,
væresteder, lejrcentre, genbrugsbutikker m.fl.) drive vores arbejde. Vi er i kontakt med op mod
5000 medlemmer og kontakter, hvor de fleste også har et eller andet frivilligt engagement. Til
glæde på tværs af generationerne.
Igennem de senere år oplever vi i stigende grad, at vores frivillige mister modet og
overblikket, grundet det vi opfatter som, en bevægelse fra en tillidsbaseret tilgang til
foreningslivet over mod et langt mere krævende dokumentationssamfund.
Vi har forståelse for, at det kan være nødvendigt med stramninger, når lovgivning ikke
overholdes. Samtidig oplever vi øget krav og kontrol. Ikke mindst ift. GDPR og
hvidvaskbekæmpelse, der synes ude af proportioner. En udvikling, der ikke alene tager resurser
fra det, der gjorde at vores frivillige gik ind i foreningsarbejdet for at gøre det de brænder for.
Men det lægger også yderligere økonomiske byrder på dem. Noget, der især mærkes i de små
lokalforeninger og vores syv regionale afdelinger.
Det største benspænd er efter vores vurdering, at lovgivning tiltænkt store – måske endda
multinationale – organisationer også trækkes ned over alle andre. Det rammer især de små
foreninger og de lokale afdelinger. Det må være muligt at lave bagatel-grænser eller
afgrænsning. GDPR-reglerne er et godt eksempel på det.
Nedenfor er nævnt 4 konkrete benspænd for os, som alle koster mange timers arbejde fra, og
ikke mindst frustration hos, vores frivillige. Også i en sådan grad at de kaster håndklædet i
ringen. De orker ikke længere frivilligt arbejde.

1) Krav til banksektor presser små foreninger tilbage til cigarkasserne

De lokale foreningers kasserere er særligt udfordret af benspænd. Det er lige fra oprettelse af ny
foreningskonto, til skift af bruger til den daglige håndtering af foreningens midler. F.eks. er
kontakten med bankerne blevet administrativ tung og uforholdsmæssig dyr. Små
foreningskonti drænes af gebyrer. At oprette en foreningskonto koster i dag let 4-6.000,- kr.
alene i oprettelse. Hertil kommer månedlige servicegebyrer og transaktionsgebyrer. Og har man
en hjemmeside, så vil selv den mindste opfordring til at støtte foreningen kræve
indsamlingstilladelser, som også koster omkring 3.000,- kr. årligt.
Vi oplever, at mange fristes til at bruge private konti fremfor at oprette foreningskonti. Det er en
forkert retning, men også en forståelig retning, når små (lokale) foreninger ligger inde med

årlige driftsomkostninger, der ikke adskiller sig væsentligt fra det, der skal betales i gebyrer for
at administrere foreningens midler.

2) Kirkelige organisationer er også alment velgørende

MobilePay kunne have været en god løsning for mange små foreninger. En løsning vi har brugt
med stor glæde. Vi er dog fra årsskiftet kommet i den situation, at kirkelige foreninger (modsat
andre medlemmer af ISOBRO – Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) ikke
opfattes som alment velgørende, men som erhverv. Det er jo historieløst at se sådan på kirkelige
organisationer, der om nogen har været med til at opbygge sundhedsvæsenet, sociale
væresteder og meget mere. Det må være en misforståelse, som et pengeinstitut ikke bare kan
opfinde.

3) Græsrødderne kvæles…

En mellemstor organisation som Luthersk Mission fungerer og virker, fordi vi har stærke,
decentrale græsrødder. At vi som kirkelig organisation har kunne drive et betydeligt kirkeligt,
socialt og diakonalt arbejde i den tredje verden gennem mere end 100 år (Tanzania, Etiopien,
Cambodja, Peru etc.) skyldes engagerede lokale græsrødder.
I de senere år oplever vi at kasserere, bestyrelsesmedlemmer med flere smider håndklædet og
beder landsorganisationen tage over. Nogle gange giver det mening, men ikke altid. Og der er
ingen tvivl om, at det er en dyrere løsning, der giver mindre hjælp til den tredje verden pr givet
krone. Dertil kommer et vigende ejerskab, når alt bare centraliseres.

4) Kontanter er stadig i spil

Kontanter er fortsat en stor del af vores økonomi – ikke mindst til sociale arrangementer og
festivaler eller i genbrugsbutikkerne. Her vil jeg nævne to konkrete forhold;
MobilePay var en oplagt afløser, men igen er kravet om indsamlingstilladelse (og de
medfølgende gebyrer) en udfordring (jf. tidligere benspænd). Og i genbrugsbutikker, hvor der
dagligt betales med kontanter, er det en udfordring at komme sikkert af med kontanterne.
Bankerne tager imod i meget begrænset omfang og værditransport er en dyr løsning for
genbrugsarbejdet. Der skal sælges mange brugte skjorter for at aflevere dagens omsætning
sikkert.
Vi uddyber gerne de nævnte benspænd. Og takker for muligheden for at indsende det, vi oplever,
som unødvendige benspænd i foreningslivet.
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