
Hobbyudvalget
- Hobbypiloternes udvalg i Modelflyvning Danmark

Regler for udbetaling af stævnestøtte

Formålet med udvalgets stævnestøtte er:
1)  at yde økonomisk støtte til stævner, udstillinger eller lignende arrangementer (fremover

benævnt arrangementer), som fremmer modelflyhobbyen.

Stævnestøtte kan bevilges til specifikke udgifter i forbindelse med et arrangement, hvis
a)  arrangøren er en af MDK’s interessegrupper/klubber,
b)  arrangementet er under MDK regi (anmeldt i stævnekalenderen),
c)  arrangementet ikke er et publikumsarrangement med entreindtægt, og
4)  arrangementets hovedformål ikke er kommercielt.

2)
Behandling af støtteansøgninger.
a) Stævnestøtten uddeles fra en pulje fastsat af MDK’s bestyrelse.
b) Hobbyudvalget vurderer de enkelte ansøgninger og beslutter for hver ansøgning, hvilke

udgiftsposter der kan dækkes.
c) Der udbetales ikke stævnestøtte forud for et arrangement. Dog kan der stilles

ansøgning om tilskud eller underskudsgaranti.
3)
Om ansøgningen skal gælde,

a)  ansøgning om stævnestøtte skal være sportsudvalgets kasserer i hænde senest den 31.
oktober i samme sæson, som stævnet har fundet sted, og

b)  ansøgningen regnes ikke for modtaget, før ansøger har modtaget kvittering for modtagelsen.

4)
Ansøgningen skal indeholde,

a)  kontaktinfo: klubnavn, kontaktpersons navn, -adresse, -tlf. nr. og -E-mail,
b)  kontooplysninger: pengeinstitut, registreringsnummer, kontonummer,
c)  regnskab for arrangementet inklusiv bilag/kvitteringer for afholdte udgifter, der søges

om tilskud til, samt
d)  referat af det pågældende arrangement, evt. med billeder.



Hobbyudvalget
- Hobbypiloternes udvalg i Modelflyvning Danmark

Vejledning til hobbyudvalgets stævnestøtte

Der kan f.eks. gives tilskud til,

 leje/køb af telt
 generator
 benzin/diesel/gas
 rengøringsartikler
 flag
 flagstænger
 plakater
 lokaler
 toiletvogn
 renovation
 reklame i lokale medier

Der ydes generelt IKKE tilskud til forplejning.

Da hobbyudvalget hvert år uddeler stævnestøtten ud fra en fastsat pulje, bør der aldrig
budgetteres med støtte.

Hobbyudvalget vil i sin behandling af ansøgningerne især tilgodese klubber, som i kraft af
deres arrangement, gør en indsats for at udbrede modelflyvning og øge aktivitetsniveauet inden for
modelflyvning. Dvs. at åbne arrangementer og publikumsarrangementer (airshows) vil have lettere
ved at opnå stævnestøtte end arrangementer kun for klubmedlemmer.

Udvalget vil i sin behandling af de indkomne støtteansøgninger især tilgodese klubber, som
viser økonomisk ansvarlighed.

Udvalget anbefaler, at der søges om stævnestøtte pr. E-mail. Dette letter behandlingen af
ansøgningerne.
Har ansøger ikke efter en uge modtaget en kvittering på, at ansøgningen er modtaget, bør der rettes
henvendelse til sportsudvalgets kasserer. Det er altid ansøgers ansvar, at ansøgningen er modtaget
rettidigt.
Det referat af stævnet som skal vedlægges ansøgningen, bør endvidere hurtigst mulig efter
arrangementets afholdelse sendes til ModelFlyveNyt’s redaktion.
Resultatet af hobbyudvalgets behandling af den enkelte ansøgning meddeles til ansøger i
form af udbetaling af stævnestøtten samt en beskrivelse af, hvilke udgifter stævnestøtten er givet til.


