
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg
Telefon: 33 92 33 34
www.civilstyrelsen.dk
civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Anne-Mette Nielsen
Tordenskjoldsgade 31,st tv
1055 København K

Du modtager kopi af vedlagte brev fra Civilstyrelsen. Såfremt du skulle 

have modtaget dette brev ved en fejl, bedes du slette brevet og underrette 

Civilstyrelsen herom. 

Med venlig hilsen

Civilstyrelsen

mailto:civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk
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Foreningen Det Sociale Netværk 
Østergade 5, 3.
1100 København K
   

Accept af regnskab

Civilstyrelsen har den 17. august 2021 modtaget regnskab for jeres indsam-

ling for perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 til fordel 

for foreningens projekter, der har fokus på en forebyggende indsats overfor 

psykisk sårbare og deres pårørende, ved at uddanne og kompetenceopbygge 

frivillige til at rådgive børn, unge og pårørende..  

Regnskabet offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside: www.ci-

vilstyrelsen.dk/sagsomraader/indsamlingsnaevnet. 

Vi synes ikke at kunne finde regnskabet på Jeres hjemmeside.  I bedes of-

fentliggøre Jeres regnskab hurtigst muligt og senest den 3. september 2021, 

hvorefter regnskabet skal være offentligt tilgængeligt i 12 måneder. I bedes 

ligeledes fremsende dokumentation i form af skærmprint af placeringen på 

hjemmesiden til kontrol@civilstyrelsen.dk.

Vi anser derefter ovenævnte indsamling for endeligt afsluttet, og vi foretager 

os ikke yderligere i sagen, medmindre I kontakter os igen. 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os på 

telefon 33 92 33 34 mandag-fredag mellem kl. 10 og 13.

Kopi af nærværende brev er ligeledes sendt til den medansvarlige.

De bestemmelser, der henvises til ovenfor, findes i indsamlingsbekendtgø-

relsen, jf. bekendtgørelse om indsamling m.v., nr. 160 af 26. februar 2020.

Med venlig hilsen

Line Pedersen Grimnitz

Dato:        20. august 2021
Kontor: Kontrol & Regres
Sagsbeh.:  Line Pedersen Grimnitz
Sagsnr.:    20-700-02150
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