
Ans. nr.

Ansøgning Modtaget den

Tuborgfondets formål er at virke for udvikling og gen-

nemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktivite-

ter, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Det falder

uden for fondets opgaver at yde støtte til selskaber og

lignende,  når det drejer sig om hjælp til bestående for-

retning, forøgelse af driftskapital og tilskud i konkur-

renceøjemed samt understøttelse af enkeltpersoner.

Fondet yder endvidere ikke støtte til andre fonde, byg-

geprojekter, politiske formål, transportmidler (såsom

biler, busser, lastvogne) eller til den enkelte studerende

til gennemførelse af studier, opgaveløsninger, studierej-

ser eller studieophold.

1 Navn på ansøgende organisation/selskab/forening/

klub/uddannelsesinstitution/virksomhed etc. :

v/person

(navn og stilling) :

Adresse og postnr. :

Telefon :

Mobil :

CVR-nr. i det Centrale Virksomheds Register: /CPR-nr.:

2 Kort beskrivelse af projektet med angivelse af det konkrete formål, der søges støtte tiI:

Reserveret administrationen

OV:

DA: KL.: 

ST:

PR:

SENDT:

/: Frems 

Gamle Carlsberg Vej 10, 2500 Valby

Telefon 33 27 29 00

.:

RGF, Rodskov Gymnastikforening i Syddjurs Kommune.

http://rodskoveskerod.mono.net

Jørgen H. Tscherning, kasserer i foreningen.

e-mail: tscherning@gmail.com

Stenhusvej 12, Eskerod. 8543 Hornslet.

3021 4700.

29270929 Mit: 210246-0963

Projekt: Ungdomsklub/juniorafdeling i Rodskov Havkajak under RGF Rodskov Gymnastikforening. - 
Projektbeskrivelse vedlagt. 
Foreningen ønsker at oprette en ungdoms-klub i Rodskov Havkajak i lokalområdet - Kalø Vig, Løgten Bugt. 
 
Projektet indeholder bl.a.: 
1) Indkøb af kajaktrailer til kr. 12.000, som der søges tilskud til i nærværende ansøgning. 
2) Indkøb af ungdomskajakker. Her har Nordea-fonden, Hornslet afd., primo 2010  bevilget 24.000 kr.  
Se projektbeskrivelsen.



3 Hvilket beløb søges der om?

Hvad skal pengene bruges til?

4 Hvornår skal beløbet anvendes?

5 Er Tuborgfondet tidligere ansøgt om støtte?

Hvornår og med hvilket resultat?

6 Er der til det aktuelle formål søgt om støtte hos andre ?
og med hvilket resultat?

Vil andre blive ansøgt?
I bekræftende fald hvilke?

7 Selskaber, foreninger m.v. bedes anføre medlemstal og kontingent.
Arrangementer, museer og  lignende bedes anføre deltagerantal eller antal besøgende pr. år.
Årsregnskab, budget, vedtægter og mulige brochurer m.v. vedlægges som bilag.

Medlemstal / deltagere / besøgende Årligt kontingent

8 Detaljeret redegørelse for projektet med hertil udarbejdet specifikt budget, der vedlægges som bilag.
Andet supplerende materiale, referencer m.v. bør ligeledes vedlægges som bilag.

9.000 kr

Indkøb af kajaktrailer, kr. 12.000, til 8 ungdomskajakker.

Forsommer 2010.

Ja! 1) Ja, i 1999 ved bestyrelsesmedlem Thorkild S. Pedersen, Rodskov. 2) Ved undertegnede, 2009.

1) Vi fik bevilget 7.000 kr. til lys på vores nye petanquebane til vores nystartede petanqueklub. 
2) Vi fik i 2009 bevilget  19.800 kr. til indkøb af kajakker til vores nystartede havkajakklub.

Ja

Danske Initiativpulje (Danske Bank): Afslag. Friluftsrådet (tipsmidler): Afslag. 
Lions i Hornslet: Tilsagn om 3.000 kr. til indkøb af kajaktrailer. 
Nordea-fonden, Hornslet afd.: Tilsagn om 24.000 kr. til indkøb af ungdomskajakker.

Nej, ikke pt.

I kalenderåret 2009 havde vi 345 medlemmer, heraf 53 under 25 år. I alt i 2009: 137.655 kr.

Rodskov kajakklub er en klub som startede 1. juni 2009. Men klubben har i dag allerede ca. 60 aktive medlemmer 
bestående af mange børn og unge mennesker. Kajakroning er aktivitet omkring færdigheder på vandet (roning, 
kæntring og teori), men også sociale arrangementer (klubaftner, grillaftener m.v.). 
 
Klubben har haft en utrolig positiv start. Vi har formået at blande sporten med viden og faglighed, der gør, at vi har 
fået medlemmer som tidl. ikke har været tilknyttet en sportsgren.  
Vi har søgt forskellige legater og fået økonomisk støtte derfra, som gjorde, at vi i 2009 har kunnet købe 7 kajakker og 
tilhørende udstyr (veste, pagajer m.v.).  
På grund af vores store medlemstal, har det ikke været muligt at købe udstyr til alle, så derfor har vi været nødsaget 
til at dele os op i hold på forskellige ugedage og tidspunkter der dermed har forårsaget et krav om flere trænere. Vi 



Dato Underskrift (bedes venligst gengivet i blok- eller maskinskrift)

Ovennævnte persons funktion i projektet

(eks. formand, kasserer el. lign.)

Såfremt et projekt ikke realiseres inden for den i ansøgningen eller bevillings-

brevet anførte periode, og såfremt der ikke inden for dette tidsrum er givet

rimelig dokumentation for gennemførelse inden for en nærmere bestemt

periode derefter, bortfalder bevillingen, og ny ansøgning må indsendes.

Eventuelle bilag ønskes ikke retur

Eventuelle bilag ønskes retur

vil jo gerne beholde medlemmerne.  
 
Det vi konkret mangler nu er økonomiskhjælp til køb af kajak-trailer som koster kr. 12.000,- . Årsagen til dette ønske er, 
at der som nævnt er børn og unge der har svært ved at transporterer kajakker fra vores sted,  Kaløvej 81, dvs. ca. 500 
m. fra stalden til vandet - og tilbage igen. 
 
Informationer om foreningen og klubben kan findes på vore hjemmeside, http://RodskovEskerod.mono.net, - se 
menupunktet 'Kajak'. 
 
 
 
B i l a g  
1. Årsregnskab for kalenderåret 2009. 
2. Projektbeskrivelse 
3. Foreningens sommerprogram 
4. Kursusfolder 
5. Sommerskole og kajakfestival 
 
B u d g e t 
Projektets budget er i projektbeskrivelsen (bilag 2, se 'Økonomi delprojekt', side 5). 
 
V e d t æ g t e r 
Foreningens vedtægter er bagerst i projektbeskrivelsen (bilag 2, se 'Foreningens Love', side 12). 

24.3.2010

Jørgen H. Tscherning

Kasserer i foreningen og koordinator i havkajak-projektet



Fonde-Tuborgfondet ansøgning 610499.01.06


