
Komite ved Ladies Circle - Næstved  

Att.: Melanie Frederiksen  

Æblevænget 3  

4700 Næstved 

 

Regnskab for indsamling den 5. november 2016  

 

Indsamlingsperiode:  

Den 5. november 2016 

  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår ved, at nogle af foreningens medlemmer fysisk i Sydbanks Arkade i Næst-ved tager 
imod donationer i form af eksempelvis tøj, legetøj, slik og lign. fra privatpersoner. Komiteen vil gøre 
opmærksom på indsamlingen via Facebook.  

Der er IKKE modtaget kontakte bidrag eller stillet indsamlingsbøsser op i forbindelse med indsamlingen. 
Det vil sige der har ikke været indtægter i forbindelse med indsamlingen – indtægter 0 kr.  

Indsamlingsformål:  

Donationerne skal udgøre julegaver til børn i Rumænien, Ukraine og Maldovien. 

Der er IKKE modtaget kontakte bidrag eller stillet indsamlingsbøsser op i forbindelse med indsamlingen 
eller til transport af gaverne. Det vil sige der har ikke været indtægter i forbindelse med indsamlingen – 
indtægter 0 kr.  

Indsamlingsområde:  

Axeltorv 4, 4700 Næstved i Sydbanks Arkade.  

Da modtagelse af kontante bidrag forudsætter opstilling af indsamlingsbøsser, gør nævnet Dem 
opmærksom på, at indsamlingsbøsserne skal overholde visse vilkår. Retningslinjer for indsam-lingsbøssers 
indretning m.v. vedlægges til Deres orientering. 

Der er IKKE modtaget kontakte bidrag eller stillet indsamlingsbøsser op i forbindelse med indsamlingen. 
Det vil sige der har ikke været indtægter i forbindelse med indsamlingen – indtægter 0 kr.  

Tilladelse for indsamling fra Indsamlingsnævnet er modtaget til tiden og indsamlingsområdet var 
Axeltorv 4, 4700 Næstved i Sydbanks Arkade. Der er ikke foretaget husindsamling. Alle nedenstående 
regler er overholdt: 

- Husindsamling er defineret ved, at personer opsøges personligt på deres private bopæl eller ved 
opringning pr. telefon med opfordring til at yde bidrag til formålet.  



- Gadeindsamling er defineret ved, at der rettes personlig henvendelse til befolkningen på åben gade 
eller andre offentlige steder med opfordring til at yde bidrag til formålet.  

- Indsamler må således ikke rette uopfordret henvendelse til personer på steder, hvor der er 
offentlig adgang, såsom gader, pladser og i forbindelse med offentlige forsamlinger og 
arrange-menter. Der må heller ikke uddeles løbesedler o.lign.  

- En indsamling må endvidere ikke foregå ved anvendelse af kædebreve jf. lovens § 7.  
- God indsamlingsskik og øvrige regler/vilkår  
- Indsamlingen skal foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik jf. lovens § 8.  
- Det bemærkes, at de indsamlede midler ikke uden Indsamlingsnævnets tilladelse må anvendes til 

andet formål end det, De har oplyst i forbindelse med Deres anmeldelse.  

Regnskab  

Der har ikke være nogle indtægter eller udgifter i forbindelse med indsamlingen. Indsamlingen er lavet på 
frivilligbasis af Ladies Circle Næstved og alle modtaget gaver er videre bragt til børn i Rumænien, Ukraine og 
Maldovien.  

Indtægter: 0 kr 

Udgifter: 0 kr 

Ovenstående regnskab erklærer at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i 
indsamlingslover og bekendtgørelsen. 

 

___________________________ 

Melanie Frederiksen 
Ladies Circle Næstved 

 

 


