Uddannelsesfond i Jylland
Den 2. januar 1986 blev der, efter en bestyrelsesbeslutning, oprettet en Rejse- og uddannelsesfond til fordel for aktive
medlemmer af Dansk Træner Union`s Jyllandsafdeling.
Det var bestyrelsens holdning, at udbetaling fra fonden tidligst måtte begynde i regnskabsåret 1988, og kun med
beløbetkr. 5.000,- pr. år, indtil fondens egenkapital ved de årlige hensættelser havde et max. på ca. kr. 70.000
Ved et medlemsmøde i Vildbjergden 29. nov.2015blev det besluttet, at ændre navnet Rejse- og uddannelsesfond til
navnet ”Uddannelseskonto” og anbringe kapitalen på en konto i DTU. Endvidere blev det besluttet, at der kun kan
udbetales fra Uddannelseskontoen, hvis mindst 2 ud af de 3 udvalgsmedlemmer har underskrevet.
Søger én eller flere af Udvalgets medlemmer støtte fra kontoen, er vedkommende inhabile i afgørelsen, og er Udvalget
i undertal anvender man ved afstemningen en eller to af de valgte suppleanter.
Kontoudvalget består af 3 jyske medlemmer, der vælges på det årlige medlemsmøde i november på følgende måde.
1 formand, der vælges for 2 år ad gangen, og afgår på lige årstal.
1 næstformand, der vælges for 2 år ad gangen, og afgår på ulige årstal.
1 menigt medlem der vælges for 1 år ad gangen.
2 suppleanter der vælges for 1 år adgangen.
Genvalg kan i alle tilfældefinde sted.
Regnskabet følger kalenderåret som i DTU. Regnskabet revideres og godkendes af DTU`s interne revisorer. Regnskab
fremlægges på DTU`s generalforsamling og på det årlige medlemsmøde i Jylland.
Medlemsmødets valg og afgørelser, der ikke må stride mod DTU`s vedtægter, vil blive forelagt på Dansk Træner Unions
generalforsamling.

Uddannelseskontoens formål:

§1

Uddannelseskontoens formål er at, yde økonomisk støtte til aktive jyske medlemmer, der vil dygtiggøre
sig indenfor fodboldtræning. Dog ydes der ikke støtte til kompetencegivende uddannelse.

§2

Ansøgning om tilskud skal være udvalgets formand i hænde så tidligt som muligt inden udbetalingen,
og kan højst være på kr. 3.000, -. Ansøgningen skal være vedlagt kursus- og rejseprogram, der
dokumenterer dygtiggørelse, og endvidere oplysning om det søgte beløbs størrelse.

§3

Udvalget afgør suverænt hvilke ansøgere der kan få økonomisk støtte, og hvor stort et beløbderkan
bevilges.

§4

Medlemmer der tildeles økonomisk støtte, forpligter sig til at virke som instruktører inden for DTU,
eller til at skrive etindlæg tilbladet Fodbold Træning på DTU`s hjemmeside indenfor samme år.

§5

Udvalget kan hvert år yde støtte på op til kr. 5.000, - til afholdelse af stævner eller seminarer i Jylland.

§6

Uddannelseskontoen kan ophæves på et jysk medlemsmøde med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte
medlemmer, eller i tilfælde af at der ikke kan etableres et fuldtalligt kontoudvalg på medlemsmødet.
Uddannelseskontoens indestående vil i begge tilfælde tilfalde hovedkassen i Dansk Træner Union.
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