
 
 
 

   

1 
 

 
Liste over indsamlinger 

Om listen 

Listen indeholder oplysninger om  

 

- Anmeldte indsamlinger, jf. lovens § 3, stk. 1,   

- Organisationer som kan foretage indsamlinger uden anmeldelse, jf. lovens § 4, stk. 1, og 

 

I listen er der oplysninger om indsamlingens/indsamlingsorganisationens navn, kontaktoplysninger, 

formål, og om hvordan pengene indsamles. 

 

Indsamlingens regnskab/årsregnskab og beretning vil blive offentliggjort på Indsamlingsnævnets 

hjemmeside under fanen ’Indsamlinger og regnskaber’. 

 

Ud over de indsamlinger der fremgår af listen, kan der være indsamlinger, der er anmeldt (til politiet) 

efter de tidligere regler. Disse fremgår af Liste II. 

 

Ajourføring af listen 

Indsamlingsnævnet ajourfører løbende listen.  

 

En indsamling vil fremgå af listen ca. 14. dage efter at den er anmeldt til Indsamlingsnævnet.  

 

Listens opbygning og søgefunktion 

Listen er ordnet efter indsamlers/indsamlingens navn i alfabetisk rækkefølge.  

 

Hvis indsamlingen er foretaget af en komité (sammenslutning af mindst tre fysiske personer), findes 

indsamlingen under ”K” for komite, efterfulgt af navnet på komitéen eller komitéens kontaktperson.  

 

For at lette søgning i listen, kan der tastes Ctrl+F, hvorefter man kan indtaste et bestemt ord, som 

kendetegner den indsamler/den indsamling der søges efter. 

 

Indsamlingerne i listen er markeret med en farve.  

- Farven blå       indikerer, at indsamlingen fortsat er aktiv. Dette betyder at Indsamlingsnævnet 

endnu ikke har modtaget det endelige afsluttende regnskab. 

- Farven grøn       indikerer, at indsamlingen af afsluttet. Dette betyder, at indsamlingen er 

afsluttet, og at Indsamlingsnævnet har modtaget det endelige afsluttende regnskab.  
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Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for genskabelse af danmarkskortet fra 1954 i skolegården til 

Herfølge Skole i anledning af skolens 60-års jubilæum i august 2014. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 20-08-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 01-09-2016 

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Herlufsholm Skole og Gods 

IN-nr.:00720  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved – www.herlufsholm.dk  

Indsamlingsmåde: 

Via hjemmesiden www.herluftsholm.dk, via skolens alumninetværk samt ved udsendelse af 

nyhedsbreve. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Herlufsholm Skoles udvikling. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2015 til 31-12-2015 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget og godkendt.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Herlufsholm Skole og Gods 

IN-nr.:01292  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved – www.herlufsholm.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår på Herlufsholm Skole og Gods’ hjemmeside via www.herlufsholm.dk og 

alumninetværk via http://alumni.herlufsholm.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Herlufsholm Skoles udvikling. 
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Indsamlingsperiode:  

01-01-2016 til 31-12-2016 

Indsamlingens regnskab: 

Regnskab er modtaget.  

Eventuelle yderligere oplysninger: 

 

 

Herlufsholm Skole og Gods 

IN-nr.:01765 

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved – www.herlufsholm.dk  

Indsamlingsmåde: 

Indsamlingen foregår via hjemmesiden www.herlufsholm.dk og 

http://alumni.herlufsholm.dk. 

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende 

Indsamlingens formål: 

Midlerne skal anvendes til fordel for Herlufsholm Skoles udvikling. 

Indsamlingsperiode:  

01-01-2017 til 31-12-2017 

Indsamlingens regnskab: 

Forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2018 

 

Hillsong Church Copenhagen 

IN-nr.:00174  

Kontaktoplysninger/evt. hjemmeside:  

Vermlandsgade 51, 2300 København S.  
Indsamlingsmåde: 

Organisationens indsamlinger foregår ved møder/gudstjenester i form af kuverter, 

indsamlingsbøsser, dankort/kreditkort, SMS, MobilePay, Swipp, hjemmeside og 

bankoverførsel.  

Indsamlingsområde: 

Landsdækkende. 

Indsamlingens formål: 

Indsamlede midler anvendes til fordel for kirkens formål, jf. vedtægterne.  

Indsamlingsperiode:  

Løbende.  

Indsamlingens regnskab: 

Årsregnskab for 2016 forventes offentliggjort senest to uger efter 30-06-2017 

Eventuelle yderligere oplysninger: 


