Disponering af foreningen RUF’s midler:
Der skelnes i almindelighed mellem:
1. Midler tildelt af RKSK
2. Midler fra medlemskontingenter og sponsorater
3. Midler hjemsøgt fra fonde el. lign.
4. Midler givet som donation fra private samt offentlige instanser.
Anvendelsen af midlerne prioriteres således:
1. Midler tildelt af RKSK (så længe disse måtte være til rådighed):
1. 20% af midlerne afsættes til påskønnelse/anerkendelse af frivillige og ildsjæles
indsats, som bidrager positivt til udvikling i Ringkøbing, samt ansøgning om støtte
til aktiviteter der umiddelbart ikke kan henføres under Helhedsplanen for
Ringkøbing og/eller formålet for RUF’s arbejde.
2. Indstilling af frivillige/ildsjæle og ansøgning om økonomisk støtte foregår skriftligt via
RUF hjemmeside, 4 gange årligt (indenfor 10 kalenderdage forud for 1. februar, 1.
maj, 1. august og 1. november).
3. Hele eller dele af den årlige ”pulje” kan overføres fra år til år, med samme formål,
såfremt ”puljen” ikke uddeles.
4. 80% af midlerne afsættes til RUF’s øvrige arbejde i form af drift af foreningen (som
målsættes lavest muligt), samt økonomisk støtte til de for nuværende 7
projektgrupper der arbejder under Helhedsplanen for Ringkøbing og/eller formålet
for RUF’s arbejde.
5. Hele eller dele af den årlige ”pulje” kan overføres fra år til år, med samme formål,
såfremt ”puljen” ikke uddeles.
6. Midler der bliver uddelt fra RUF skal være søsat og anvendt gerne inden for et år.
2. Midler fra medlemskontingenter og sponsorater:
1. Disse anvendes efter samme formål som midlerne under 1.b. med mindre et
sponsorat er ”øremærket” et bestemt formål.
3. Midler hjemsøgt fra fonde el. lign.
1. Disse anvendes specifikt til det formål de er søgt, med mindre der er tale om midler
med et mere generelt sigte. Sidstnævnte anvendes i lighed med 1.b.
4. Midler givet som donation:
Disse midler anvendes i hele RUFs ansvarsområde men afrapporteres
til donationsgiveren om hvor donationen har gjort en forskel og hvilke(t) projekt(er),
de er givet til.

Generelt skal anvendelse af midler overholde gældende lovgivning og være i overensstemmelse
med vilkår for tildeling af midler fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ved uddeling af penge fra puljen skal kommunalfuldmagten overholdes, hvilket betyder, at
pengene skal anvendes til almennyttige formål, der kommer en bredere kreds af borgere til gode.
Dermed må pengene ikke anvendes til projekter, der virker konkurrenceforvridende i forhold til det
private erhvervsliv. Der må ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte virksomheder.
Projekter, der ender med at få støtte, må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private
erhvervsliv. Projekterne må ikke begunstige enkeltpersoner.
Udviklingsaktiviteterne skal være indrettet således, at de kan benyttes af alle i kommunen, som
har en potentiel interesse heri. Aktiviteterne kan rettes mod særlige målgrupper. Målgrupperne
skal være sagligt afgrænsede. Det afgørende er, at aktiviteterne stilles til rådighed for alle inden
for de pågældende grupper/brancher mv.
Øvrige forhold, der skal være opmærksomhed på for givne projekter, er, at de skal være i
overensstemmelse med planloven, vejlovgivningen og byggeloven.
Endelig skal udbudsreglerne ved offentlige køb af varer eller tjenesteydelser følges.

