
 

Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation 

Peter Bangs Vej 5 B – 2000 Frederiksberg  

Tlf. 38 38 46 80 - Fax. 38 38 46 89 - E-mail isobro@isobro.dk 

 

Justitsministeriet 
Slotsholmen 10 
1026 København K 
 
Pr. e-mail: jm@jm.dk og ljm@jm.dk  

 
 

Frederiksberg den 3. oktober 2018 

 

 
Høringssvar vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
indsamling m.v. Sagsnr.: 2018-520-0012 Dok.: 848836 
 
 
Tak for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til en ændringsbekendtgørelse til 
bekendtgørelse om indsamling m.v. 
 
ISOBRO har sæde i Indsamlingsnævnet med to ud af frem pladser. På Plenarmødet i 
Indsamlingsnævnet den 24. august blev det besluttet at foreslå at ophæve kravet om, at der kun 
kan rådes over indestående midler ved underskrift af mindst to personer i forening netop fordi, det 
stort set ikke længere er muligt at oprette en sådan konto. Ønsket var at gøre det nemmere for helt 
små, private indsamlinger, komitéer, og meget små foreninger, der kun har få, mindre indsamlinger.  
 
Med et foreliggende lovforslag bliver det desværre alle de etablerede organisationer, der får pålagt 
ekstra byrder, da muligheden for at adskille indsamlede midler fra hinanden på anden vis fjernes. 
 
I den gældende bekendtgørelse står der:  

§ 7. Indsamlede midler skal indsættes på en konto i et pengeinstitut. Kontoen skal enten være 
oprettet til dette særlige formål eller være af en karakter, der giver mulighed for, at de indsamlede 
midler kan adskilles fra hinanden og fra andre midler på kontoen. Midlerne kan dog også anbringes 
i obligationer, hvori myndiges båndlagte arv kan anbringes. Der må kun kunne rådes over midlerne 
ved underskrift af mindst to personer i forening. 
 
ISOBROs medlemmer er store veldrevne organisationer med it-systemer, der sikrer adskillelse af 
midler fra hinanden. De styrer ikke indsamlinger på baggrund af bankkonti, men på baggrund af 
projektkoder ved indbetaling, der indlæses i CRM-systemet fra filer fra banken. Hvis de skal til at 
oprette flere konti, vil det blot være en administrativ byrde, som er helt unødvendig al den stund, 
at der allerede er helt styr på pengestrømmene.  
 
ISOBRO vil derfor foreslå følgende ændring af bekendtgørelse om indsamling m.v. 
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§ 7. Indsamlede midler skal indsættes på en konto i et pengeinstitut. Kontoen skal enten være 
oprettet til dette særlige formål eller være af en karakter, der giver mulighed for, at de indsamlede 
midler kan adskilles fra hinanden og fra andre midler på kontoen. Midlerne kan dog også anbringes 
obligationer, hvori myndiges båndlagte arv kan anbringes.  
 
 
Med venlig hilsen 

ISOBRO 

 

Robert Hinnerskov 

Generalsekretær 

 


