
Side 1/2 
 

 
Ansøgning om støtte fra Danske Initiativpuljer 

 
Udfyldes af ansøger  
Navn på støttemodtager, 
f.eks. foreningens navn 

      

Kontaktperson       
Adresse       
Postnr. / By             
Telefonnummer        
Mail        
   
Projektets titel       

Herunder beder vi dig kort beskrive projektet, tidsplan, budget og finansieringsplan – også 
selvom du vedlægger uddybende materiale.  

Ansøgningsbeløb       

Projektbeskrivelse       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidsplan for aktiviteten       
 
 

Budget       
 
 

Finansieringsplan  
– herunder oplysninger om  
egenfinansiering, øvrige  
fonds- og sponsoransøgninger 
samt eventuel bevilget støtte 
fra anden side. 
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Hvis Danske Bank (Danske Initiativpuljer) vælger at støtte projektet, accepterer og indestår 
jeg på vegne af støttemodtageren for, at 
 
• støttemodtager vil deltage i en pressekonference i forbindelse med overrækkelsen af beløbet 
• Danske Bank frit må omtale projektet i pressen, blandt andet på Danske Banks hjemmeside 
• Danske Bank kan kræve pengene betalt tilbage, hvis de ikke bruges som forudsat, eller hvis betin-

gelserne for uddeling af støtte ikke opfyldes 
• Danske Bank løbende kan følge projektet og kræve oplysninger - herunder endelige regnskabsop-

lysninger for projektets gennemførelse  
• støttebeløbet som udgangspunkt er skattepligtigt for modtager. Beskatningen afhænger af modta-

gers skattemæssige status, og Danske Bank tager ikke ansvar for uddelingens skattemæssige kon-
sekvenser. Danske Bank indberetter ikke uddelinger til skattemyndighederne 

• støttemodtager er bekendt med, at de nærmere betingelser for tildeling af støtte står i fundatsen 
for Danske Initiativpuljer, der kan læses på www.danskebank.dk/initiativpuljer  

 
 
Hvor har du hørt om Danske Initiativpuljer? 

   
   Via Danske Banks markedsføring 

  Via foreninger 

 Via familie eller venner 

   Andet      _________________ 
 
 

Dato På vegne af støttemodtager (kontaktpersons underskrift)  
 

Udfyldes af Danske Bank              

Område/Afdeling reg.nr./Afdeling            

Filialdirektør/kaldenavn/lokalnr.              

 

Du kan læse mere om betingelserne for af støtte på www.danskebank.dk/initiativpuljer. 
Udfyld og aflever ansøgningen i din lokale Danske Bank-afdeling. Ansøgningsfristen er 1. april  
og 1. oktober hvert år. 
 


	Udfyldes af ansøger: 
	Navn på støttemodtager feks foreningens navn: Kajakklub i RGF Rodskov Gymnastikforening
	Kontaktperson: Jørgen H. Tscherning
	Adresse: Stenhusvej 12, Eskerod
	Telefonnummer: 3021 4700
	Mail: tscherning@gmail.com
	Projektets titel: Kajakklub i RGF Rodskov Gymnastikforening: Etablering af junior-afdeling
	Ansøgningsbeløb: 92.000,00 kr.
	Projektbeskrivelse: Rodskov Havkajak-klub er beliggende i Kalø Vig, Løgten Bugt – tæt på grænsen til den nye Nationalpark Mols Bjerge. Det betyder helt unikke muligheder for naturoplevelser for såvel klubbens medlemmer, lokalområdets beboere og sommerens mange turister. Men denne naturnærhed stiller også krav om kendskab til fornuftig adfærd til søs. Med en juniorafdeling får klubben mulighed for at uddanne unge til at begå sig på en ansvarlig måde ved sejlads i området, idet de indøves i en række sikkerhedsregler før de evt. bliver frigivet til at kunne sejle på egen hånd. Desuden giver kajaksejlads helt enestående muligheder for at unge og gamle, store og små kan mødes og få fælles oplevelser i det naturskønne område.Endelig bør det også understreges, at kajaksejlads er et godt tilbud til de unge, der gerne vil i bedre form, men ikke tænder på fitnesscentre og træningsprogrammer.
	Tidsplan for aktiviteten: Tegning af medlemsskaber: Vinteren 09/10Uddannelse af instruktør: Vinteren 09/10Teori/træning: April 2010 - september 2010
	Budget: Etablering af Junior-afdeling: 10 juniorkajakker 'a 6.000,00 kr. = 60.0000,00køb af kajak-trailer: 27.000,00 kr.Uddannelse af instruktør: 5.000,00 kr. 
	Finansieringsplan  herunder oplysninger om egenfinansiering øvrige fonds og sponsoransøgninger samt eventuel bevilget støtte fra anden side: Læs mere i vedlagte projektbeskrivelse under punktet "Økonomi"(side 5).
	Via familie eller venner: 
	Hvor har du hørt om Danske Initiativpuljer Via Danske Banks markedsføring Via foreninger Via familie eller venner AndetRow1: Rodskov GymnastikforeningRodskov HavkajakklubJørgen H. Tscherning, kontaktperson til klubben og kasserer i foreningen.
	Dato På vegne af støttemodtager kontaktpersons underskrift: 28.9.2009
	OmrådeAfdeling regnrAfdeling: 
	Filialdirektørkaldenavnlokalnr: 
	Postnr  By: 
	0: 8543
	1: Hornslet
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