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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Ansøgning om godkendelse som aftenskole

Aftenskolens bestyrelse - bestyrelsen skal være demokratisk valgt

Aftenskolen

Aftenskolens navn

i henhold til Folkeoplysningsloven

Adresse

CVR. nr.

HjemmesideE-mail adresse

Navn (Formand) Tlf. Privat

Adresse Mobil

E-mail adresse Evt. tlf. arbejde

Navn (Kasserer) Tlf. Privat

Adresse Mobil

E-mail adresse Evt. tlf. arbejde

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Navn Adresse

Navn Adresse

Navn Adresse

Navn Adresse

Leder/kontaktperson

Navn

Adesse

Tlf. Privat

Evt. tlf. arbejdeE-mail adresse

Mobil
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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Lønadministration

Er foreningen tilsluttet en landsorganisation, der modtager statstilskud til lønadministration? Ja Nej

Hvis JA, oplys hvilken

Hvis nej. Ønsker I at kommunen udbetaler løn for jer? Ja Nej
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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Krav til tilskudsmodtagere: 
For at blive godkendt som tilskudsberettiget skal aftenskolen 
  
• Have et formuleret formål, som ligger inden for formålet med støtte til folkeoplysningen 
• Tilbyde folkeoplysende voksenundervisning, der som udgangspunkt er åben for alle 
• Have en bestyrelse 
• Give deltagerne mulighed for en plads i bestyrelsen 
• Være hjemmehørende i Aalborg Kommune 
• Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig 
  
Aftenskolen må ikke være oprettet eller drevet i kommercielt øjemed 
Bestyrelsesmedlemmerne i foreningen må ikke have personlige interesser i lokaler, der udlejes til foreningen

Følgende forhold skal være opfyldt for at aftenskolen kan godkendes og modtage tilskud:

Krav til vedtægter: 
Aftenskolen skal have en vedtægt, der mindst indeholder oplysninger om 
  
• Aftenskolens formål 
• Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer 
• Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor 
• Foreningens hjemsted 
• Betingelser for medlemsskab 
• Tegningsret for foreningen 
• Procedurer for vedtægtsændringer 
• Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør 
  
Foreningen er forpligtet til at meddele Aalborg Kommune (Kultur og Fritidsafdelingen), hvis der sker ændringer vedrørende 
ovenstående.

Følgende bilag skal vedlægges: 
  
Aftenskolens vedtægter 
Beskrivelse af planlagt undervisning - evt. program 
Oplysninger om aftenskolens undervisningslokaler 
 

Dato Dato

Underskrift - Formand Underskrift - Leder/kasserer

Underskrifter

Undertegnede bekræfter hermed at være bekendt med ovenstående. Undertegnede bekræfter hermed at være bekendt med ovenstående.
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