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Vil jeres forening tjene penge med det nye sponsorkoncept Ren Natur?   

I 2018 var Vordingborg Kommune og tre andre kommuner med til at teste Ren Natur, som er et nyt 

sponsorkoncept, hvor en forening kan tjene 3.000 kr. på at samle henkastet affald op. Testen gik så godt, at 

vi i 2019 går ind i vores første driftsår. Derfor håber vi, at jeres forening vil være med! 

Ren Natur har til formål at skabe bevidsthed om henkastet affald, styrke sammenholdet og skabe glæde. 

Dette sker igennem meningsfulde indsamlingsaktiviteter og en økonomisk indsprøjtning til foreningslivet. 

Som lokalforening har I en indflydelsesrig rolle i jeres kommune og nærområde. I styrker den sociale 

sammenhængskraft og jeres lokalsamfund. 

Hvordan fungerer det? 

• Det foregår således, at jeres forening, ved at bruge formiddag eller eftermiddag på at samle 

henkastet affald op på en dag i perioden april – september 2019, vil modtage et sponsorat på 3.000 

kr. I bestemmer selv dag og tidspunkt. I får masser af frisk luft og godt samvær samtidigt med, at I 

bidrager til at skabe et renere nærmiljø. 

• I skal tilmelde jeres forening på vores hjemmeside www.rennatur.org. 

• Åbningen for ansøgninger til ruterne starter først omkring 1. april. I kan se ruterne under 

https://rennatur.org/vordingborg-kommune/ I får besked på mail, når I kan ansøge om ruterne. 

 

• Til indsamlingsopgaven vil I modtage det udstyr, som I skal bruge til at samle affald op med - i form 

af veste, handsker, skraldeposer, snappere osv. Kommunen vil efterfølgende hente det affald, som I 

har samlet. 

• Sponsoratet kan bruges til aktiviteter, der styrker jeres forening. Det kan gå til det udstyr I bruger, 

uddannelsesaktiviteter til jeres medlemmer, rejseudgifter osv. Den overordnede regel er, at 

sponsormidlerne skal bruges til foreningsfremmende formål.  

• Efter indsamlingen får I et afrapporteringsskema, som I skal udfylde omkring jeres dag, affaldet I 

samlede mv. 

• På baggrund af jeres forening og oplevelse med Ren Natur laver vi en historie om jer, som vi 

kommer på vores hjemmeside www.rennatur.org sammen med billeder fra dagen.  

Vær med til at gøre en forskel 

Vi håber, at Ren Natur er noget, som jeres forening vil være med i. Jeres deltagelse hjælper os, med at 

skabe et lokalt bæredygtigt koncept som både naturen og foreningslivet kan få glæde af fremover. 

Vil I være med? 

Så tilmeld jer her www.rennatur.org Har I nogle spørgsmål, så skriv til kontakt@rennatur.org  

 

Venlig hilsen 

Hold Danmark Rent og Vordingborg Kommune 


