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Foreningstilskud 
i ht. Folkeoplysningsloven

Foreningen
Foreningens navn

Foreningens CVR-nummer

Foreningens kontaktperson
Navn

Adresse Postnummer og by

E-mail Tlf./mobil

Foreningens aktivitetsmedlemmer forrige år

Antal medlemmer under 25 år

Kontingentmasse

Antal medlemmer over 25 år

Antal medlemmer i alt

Heraf antal handicappede

Tilskud til egne/lejede lokaler
Adresse på det lokale, der søges tilskud til - (et skema pr. adresse)

Tilskudsår (kalenderår)
Indeværende år Forrige år Kommende år

Lokalebetegnelse 
(eks. mødelokale, opholdslokale el. lign.)

Forventede 
aktivitetstimer

Afviklede 
aktivitetstimer

a.

b.
Budget - kr.Regnskab - kr.Udgifter, opdelt i A - I

A. Renter af prioritetsgæld

B. Lejebeløb - lejede lokaler

C. Skatter og afgifter vedrørende ejendommen

D. Forsikringer vedrørende ejendommen

E. Ordinær vedligeholdelse

F. Opvarmning og belysning

G. Rengøring

H. Fornødent tilsyn

I. Driftsbesparende foranstaltninger

I alt

Indtægter ved udlejning, sæt - tegn før beløb

Nettolokaleudgifter

Medlemstilskud indeværende år - (for børn og unge under 25 år) 
Tilskud til handicappedes idrætsaktiviteter indeværende år 
Tilskud til egne/lejede lokaler  - (regnskab forrige år og budget kommende år)

Revisorpåtegning og underskriftDato

Underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Foreningens evt. bemærkninger

Indsendes inden 1. april 
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