
Side 1 af 3

Rev dato 01-07-2009

Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, Tlf. 9931 1955

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget forening

Foreningens bestyrelse - bestyrelsen skal være demokratisk valgt

Foreningen

Foreningens 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 bestyrrelsesmedlemmer

Navn Adresse

Navn Adresse

Navn Adresse

Navn Adresse
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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Foreningens lokaler

Angivelse af foreningens mødested og evt. fremtidsplaner. Hvis der søges tilskud til lokalerne, skal der vedlægges særskilt ansøgning med 
beskrivelse af lokalerne, anvendelsen, udgifterne hertil og evt. kopi af lejekontrakt.

Andet

Her bedes oplyst andre forhold, som kan være at interesse for vurderingen af foreningen, fx. tilknytning til privat virksomhed eller lignende.

Medlemstal - heraf til og med 24 år

Kontigentsatser
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Sundheds- og Kulturforvaltningen

Krav til tilskudsmodtagere: 
For at blive godkendt som tilskudsberettiget, skal foreningen 
  
• Have et formuleret formål med foreningsdannelsen, som ligger inden for formålet med støtte til folkeoplysning 
• Tilbyde frivilligt foreningsarbejde, der som udgangspunkt er åbent for alle, som tilslutter sig foreningens formål 
• Være demokratisk opbygget og have en bestyrelse 
• Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 
• Være hjemmehørende i Aalborg Kommune 
• Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig 
  
Foreningen må ikke være oprettet eller drevet i kommercielt øjemed 
Bestyrelsesmedlemmerne i foreningen må ikke have personlige interesser i lokaler, der udlejes til foreningen

ERKLÆRING

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

Følgende bilag skal vedlægges: 
  
- Foreningens vedtægter 
- Årsplan 
- Udførlig beskrivelse af aktiviteterne 
- Evt. yderligere oplysninger om foreningens lokaler (lejekontrakt) 
- Anden klubinformation som klubblad, årsregnskab o. lign.

Dato Dato

Underskrift - Formand Underskrift - Leder/kasserer

Underskrifter
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Rev dato 01-07-2009
Danmarksgade 17, 9000 Aalborg, Tlf. 9931 1955
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget forening
Foreningens bestyrelse - bestyrelsen skal være demokratisk valgt
Foreningen
i henhold til Folkeoplysningsloven
Øvrige bestyrrelsesmedlemmer
Foreningens lokaler
Angivelse af foreningens mødested og evt. fremtidsplaner. Hvis der søges tilskud til lokalerne, skal der vedlægges særskilt ansøgning med beskrivelse af lokalerne, anvendelsen, udgifterne hertil og evt. kopi af lejekontrakt.
Andet
Her bedes oplyst andre forhold, som kan være at interesse for vurderingen af foreningen, fx. tilknytning til privat virksomhed eller lignende.
Medlemstal - heraf til og med 24 år
Kontigentsatser
Krav til tilskudsmodtagere:
For at blive godkendt som tilskudsberettiget, skal foreningen
 
• Have et formuleret formål med foreningsdannelsen, som ligger inden for formålet med støtte til folkeoplysning
• Tilbyde frivilligt foreningsarbejde, der som udgangspunkt er åbent for alle, som tilslutter sig foreningens formål
• Være demokratisk opbygget og have en bestyrelse
• Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
• Være hjemmehørende i Aalborg Kommune
• Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
 
Foreningen må ikke være oprettet eller drevet i kommercielt øjemed
Bestyrelsesmedlemmerne i foreningen må ikke have personlige interesser i lokaler, der udlejes til foreningen
ERKLÆRING
Krav til vedtægter:
Foreningen skal have en vedtægt, der mindst indeholder oplysninger om
 
• Foreningens formål
• Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
• Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
• Foreningens hjemsted
• Betingelser for medlemsskab
• Tegningsret for foreningen (hvem, der kan skrive under på foreningens vegne)
• Procedurer for vedtægtsændringer
• Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør
 
Foreningen er forpligtet til at meddele det til Aalborg Kommune (Kultur og Fritidsafdelingen), hvis der sker ændringer vedrørende ovenstående.
Følgende bilag skal vedlægges:
 
- Foreningens vedtægter
- Årsplan
- Udførlig beskrivelse af aktiviteterne
- Evt. yderligere oplysninger om foreningens lokaler (lejekontrakt)
- Anden klubinformation som klubblad, årsregnskab o. lign.
Underskrift - Formand
Underskrift - Leder/kasserer
Underskrifter
8.2.1.4029.1.523496.503950
Skole- og Kulturforvaltningen
Ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget forening - i henhold til Folkeoplysningsloven
Ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget forening - i henhold til Folkeoplysningsloven
01-07-2009
01-07-2009
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