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Til Retsudvalget 

Vi he ve der os på baggru d af, at ’L 117 Forslag til lov o  æ dri g af lov o  i dsa li g .v. og lov o  
fo de og visse fore i ger’ er til behandling i retsudvalget. Vi vil opfordre til, at der i ændringsforslaget tages 

hensyn til de mindste af de folkelige organisationer i Danmark ved at sikre at de fremtidige gebyrer for 

registrering også tilpasses de mindre organisationers indsamlingers størrelse. 

CISU er en sammenslutning af 280 danske foreninger, som alle er engageret i internationalt 

udviklingssamarbejde. De største af vores medlemsorganisationer er medlem af indsamlingsorganisationen 

ISOBRO og har en stemme derigennem. Flertallet er dog små organisationer der ikke kan opnå medlemskab 

af ISOBRO, og derfor vil CISU gerne tale deres sag angående indsamlingsloven.  

En del af vores medlemsorganisationer oplever, at indsamlingsgebyrerne er for høje for helt små 

foreninger, og vi ved, at dette forhindrer nogle organisationer i at samle midler ind. Fra Retsudvalgets 

betænkning fra 8. Maj 2014 kan vi se, at Venstre, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti udtalte 

bekymring om netop det. I CISUs regi er dette bekymrende i forhold til både det politiske og CISUs ønske 

om at skabe gode muligheder for et bredt folkeligt engagement inden for udviklingssamarbejdet i Danmark.  

Vores opfordring er, at der tages hensyn til de mindre folkelige organisationer i Danmark, når 

gebyrstørrelserne justeres, så de ikke afskrækker mindre organisationer fra at lave indsamlinger.   

  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

På forhånd mange tak. 

De bedste hilsner 

Andrea Kiel Christensen 

Stabsmedarbejder         

  
  
Klosterport 4X, 3 sal, 8000 Aarhus C 

E-mail: akc@cisu.dk 

Tlf.: +45 6915 1967 

www.cisu.dk 
................................................................ 

 
Klik dig ind på CISU Verdenskort via ikonet 
................................................................ 
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