
Vanløsepuljen 
 

Vanløsepuljen er en donation til De grønne pigespejdere fra Vanløsegruppe. Puljens formål er at 

fremme vækst i korpset gennem aktiviteter og indsatser, der har fokus på: 

 
1. Rekruttering af nye medlemmer 
2. Opstart af nye grupper 
3. Aktivitetsmateriale 
4. Uddannelsesmateriale og lokale/regionale uddannelsesinitiativer 
5. Projekter, der fremmer vækst i korpset 

 
Hvem kan søge puljen? 
 
Alle grupper, regioner, teams og projektgrupper i De grønne pigespejdere, som enten er nedsat af 

Hovedbestyrelsen eller som har etableret sig selv, kan søge Vanløsepuljen.  

 
Hvad kan jeg søge til? 
 
Vanløsepuljen kan søges til helt nye projekter eller indsatser eller til at udvide eller forlænge allerede 

eksisterende aktiviteter eller indsatser i Korpset. Projektet eller indsatsen skal være målrettet og 

afgrænset til en bestemt tidsperiode og kan fx have fokus på at fremme: 

 

• Vækst i korpset 

• Udvikling af fællesskabet, fx for særlige målgrupper 

• Samarbejde med omverdenen, fx gennem events, konferencer eller lignende 

• Støtte til events som ikke er fuldt finansieret gennem deltagerbetaling 

• Nytænkende aktivitetsmateriale og aktivitetsforløb 

Midlerne dækker omkostninger til aktivitetsmateriale, venues, honorar til eksterne konsulenter og 

serviceudbydere, transport og forplejning, men ikke til løn.  

 
Hvordan søger jeg? 
 
Vanløsepuljen søges ved at udfylde ansøgningsformularen nedenfor og indsende et samlet budget for 

projektet eller indsatsen.  

 
[SØG VANLØSEPULJEN HER] 
 
Undervejs i ansøgningsprocessen kan du altid hente sparring og støtte til ideudvikling, organisering, 

samarbejde og økonomi hos Korpskontoret og i Ressourceteamet.  

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=JppXab0CD0u65500XHER6rzdFcNJ6dpJvMh1H-oi2rBUOEVMNlZGVkZEMUNQQjlYNFhRQlVTRE5XOS4u&sharetoken=zufVIRcxgoOfU9b34h3a


 
Du kan få sparring om projektudvikling hos Tenna fra Korpskontoret på mail tli@pigespejder.dk eller 
telefon 81 88 52 33. 
 
Du kan få sparring om fundraising hos Josefine fra Korpskontoret på mail jos@pigespejder.dk  
 
Du kan få sparring om regnskab og budget hos Ressourceteamet på mail ressourcer@pigespejder.dk  
 
Hvem modtager ansøgningen? 
 
Puljen ansøges til et team bestående af Ressourceteamet og organisationskonsulenten på 
Korpskontoret. 
  
Ansøgninger under 25.000 godkendes af organisationskonsulenten, mens Ressourceteamet 
orienteres. 
Ansøgninger mellem 25.000 - 250.000 behandles af organisationskonsulenten og godkendes af 
Ressourceteamet. 
Ansøgninger over 250.000 behandles af organisationskonsulenten og Ressourceteamet og 
godkendes af Generalsekretæren og Hovedbestyrelsen.  
  
Ansøgninger afsendt fra Korpskontoret behandles og godkendes af Ressourceteamet. 
  
Hovedbestyrelsen orienteres af organisationskonsulenten om alle bevillinger under 250.000. 
 
Når projektet er slut 
 
Ved projektets eller indsatsens afslutning afrapporteres det til Hovedbestyrelsen. 
 
[AFRAPPORTER DIT PROJEKT HER] 
 
Tusind tak til Vanløsegruppe for donationen til De grønne pigespejdere. 
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