
 

 

Medlemskab som frivillig 
 

Skal alle nuværende frivillige være medlemmer? 
Vi opfordrer naturligvis nuværende frivillige til at blive medlemmer, men det er ikke et krav. 
Det er kun et krav for nye medlemmer (pr. 1. november 2019). Vi opretholder dog kravet om, 
at man skal være medlem for at modtage refusion. 

Kan man som frivillig takke nej til at være medlem?  
Nej – for at være frivillig i URK skal man være medlem (enten betalende med min. 150 kr. 
om året eller alternativt handlingsmedlem). 

Kan man være både handlingsmedlem og betalende medlem? 
Nej, det betalende medlemskab vil altid trumfe et handlingsmedlemskab. For at sikre 
efterlevelse af ligningslovens §8 skal medlemstyper altid være isoleret, og medlemmer må 
ikke stå registreret i vores systemer med mere end én medlemstype. Der er heller ikke en 
god grund til, at man skal stå registreret med to medlemskabsskaber.  

Hvornår i frivilligprocessen vil man blive medlem? 
Når man tilmelder sig eller ansøger om at blive frivillig, oplyser vi, at frivillige skal være 
medlemmer af organisationen. Det kommer til at stå som standardtekst på frivilligjob.dk (i 
højre side ”om URK”) og på vores formularer på urk.dk.  

Selve opfordringen sker samtidig med, at vi beder den nye frivillige om at godkende 
indhentning af børneattest. I URK indhenter vi nemlig børneattester på alle vores frivillige. 
Det er sekretariatet, der tager sig af den del. 

Hvordan tjekker vi op på, om nye frivillige bliver medlemmer? 
Vi laver en procedure og et flow for det. Der sker i forvejen en rykkerprocedure for 
indhentning af børneattesten, og denne vil medlemsskabet knyttes op på. 

Hvad er konsekvensen, hvis man som frivillig ikke bliver medlem fremadrettet? 
Den nye regel trådte i kraft pr. 1. november 2019 – og herefter kan man ikke være frivillig 
uden også at være medlem. Konsekvensen er derfor, at man ikke kan foretage sit frivillige 
arbejde, hvis man ikke bliver enten kontingent- eller handlingsmedlem. 

Er det de frivillige lederes ansvar, at ”ens” frivillige er medlemmer? 
Nej, det er ikke ledernes ansvar – men vi håber selvfølgelig, at de vil være ambassadører 
for budskabet og opfordrer de frivillige til det. Vi laver en side på urk.dk, hvor de kan 
henvise nye frivillige til, så de nemt kan registrere sig.  



 
 

Skal deltagere også være medlemmer? 
Nej, vi stiller kun krav til vores frivillige om at være medlem.  

Bliver frivillige fremadrettet ringet op af call centret? 
Ja, det ændrer den nye regel ikke på. Vi ved, at der blandt vores frivillige er rigtig mange, 
der gerne vil og har mulighed for at støtte URK økonomisk – også med mere end 
kontingentet på 150 kr. om året. Den mulighed skal stadig være der, og call centret er den 
måde, vi kontakter folk på. De midler, vi får ind på denne måde, er altafgørende for, at vi 
kan drive vores mange (især ufinansierede) aktiviteter rundt om i landet. Vi kan derfor ikke 
tillade os at lade være, da det vil medføre færre indtægter at lave vigtigt arbejde for. 

Hvilke konsekvenser vil det have for organisationen? 
URK bliver en større og stærkere medlemsorganisation. Jo flere medlemmer, jo stærkere er 
vi. Det gælder både ift. fundraising, fortalerarbejde og politisk indflydelse. I mange 
sammenhænge bliver vi nemlig målt på antallet af medlemmer, og vi får ofte taletid og 
midler på dette grundlag.  

I URK har vi et kæmpe sikkerhedsnet i de penge, vi får ind gennem vores medlemmers 
årlige kontingent på 150 kr. I dag får vi ca. 1,5 mio. kr. ind om året. Disse penge sikrer, at vi 
kan opretholde aktiviteter, som vi har svært ved at skaffe midler til. Lige nu er langt fra alle 
aktiviteter i URK finansierede – og denne pose penge er derfor altafgørende. 


