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Til Det Danske Spejderkorps ansøgning om tipstilskud har vi brug for at vide, hvilke af enhedens 
medlemmer, som personligt har betalt minimum 75 kr. i kontingent i kalenderåret 2017. 
 
Bekræftelsen skal laves i Spejdernes Medlemsservice, som du logger ind på via medlemsservice 
 
Som noget nyt i år, skal revisionen også have et overblik over, hvornår enheden har afholdt 
generalforsamling i 2017 (grupperådsmøde, divisionsrådsmøde etc. for alle enheder), ligesom I 
skal bekræfte, at I har et godkendt referat fra generalforsamlingen. Dette indtastes på enhedens 
stamblad på følgende måde: 
 
Indtastning af generalforsamlingsdato: 
 

1. Når du er logget ind in Medlemsservice, skal du via den sorte bjælke i toppen af 
skærmen begynde med at vælge menuen ”Enheder”. 

 

 
 

2. Klik på ”Rediger”. 
 

 
 

3. Indtast datoen for jeres afholdte generalforsamling i 2017 
(generalforsamling=grupperådsmøde, divisionsrådsmøde etc.). 
 

4. Tryk på ”Gem” for at beholde datoen på stambladet.  
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Nu er du klar til at udfylde bekræftelsesproceduren. 
1. Vælg menuen ”Rapportering” i den sorte bjælke: 

 
2. Vælg ”Bekræft medlemstal”. 

 
3. Vælg din gruppe/enhed i listen. 

 

 
 

4. Bekræft først datoen for generalforsamlingen i 2017 (datoen kan rettes ved at gentage 
proceduren på foregående side og trykke på knappen ”Opdater”). 
 

5. Bekræft at I har et godkendt referat fra generalforsamlingen. Hvis I ikke har et referat, 
vælges ”Nej, der foreligger ikke et godkendt referat”. 
 

6. Tryk ”Opdater”. 
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Herefter skal du vælge de medlemmer, du som kasserer kan dokumentere, har betalt 
minimum 75 kr. i kontingent i kalenderåret 2017. 
 
Personligt kontingent betyder, at indbetalingen er sket af medlemmet selv, dets forældre, værge eller 
stedforældre i 2017. Kontingentet må ikke være betalt af eventuelle kommunale fripladsordninger eller 
andre støtter. Hvis medlemmets kontingent ikke er betalt af medlemmet selv, eller eventuelt først er 
betalt i 2018, skal du blot undlade at bekræfte medlemmets kontingentbetaling. 
 
Hvert år udvælges 6-20 grupper til stikprøven i forbindelse med tipsansøgningen. Hvis jeres enhed vælges, 
skal du som kasserer være i stand til at dokumentere alle indbetalinger enkeltvis. 
 
Sådan vælger du medlemmer i listen: 
I højre side ud for hvert medlem, kan du ”hakke af”, hvis medlemmet har betalt de 75 kr. i 
kontingent i kalenderåret 2017. Du har i toppen af billedet mulighed for at vælge alle 
medlemmer som udgangspunkt, og efterfølgende kan du fjerne hakket ved de medlemmer, 
som du ikke kan dokumentere kontingentbetalingen for. 
 

 
 
Når du er færdig med at hakke medlemmerne af på listen, er det vigtigt, at du husker at 
indsende listen til korpskontoret ved at klikke på ”Bekræft” i venstre hjørne. 
 
Hvis du forlader siden uden at trykke ”bekræft”, vil siden ligge som en kladde, og du kan vende 
tilbage senere og arbejde videre. 
 
Opdager du – efter at du har bekræftet tallene – at du har lavet en fejl, skal du kontakte 
korpskontoret, som i en periode efter indsendelsen har mulighed for at genåbne bekræftelsen, 
så den kan tilrettes. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte korpskontoret på tlf. 
32640050 eller info@dds.dk. 
 

Du bedes afslutte bekræftelsesproceduren senest den 18. februar 2018. 
Tak for hjælpen! 
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