
Gamle Carlsberg Vej 8 • 1799 København V • www.carlsbergsmindelegat.dk

Ansøgningsskema
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Der må påregnes en behandlingstid på ca. 2 måneder. Der gives ikke bevillinger til enkeltpersoner, private virk-
somheder eller offentlige institutioner, ligesom rejser og ophold eller afholdelse af turneringer ikke kan støttes.

Navn på ansøgende forening/klub/organisation etc.:

ved (navn):

    (stilling):

Adresse: 

Postnummer:   By: 
   
Telefon:    Mobil:          Email:

CVR-nr.:    eller, hvis et CVR-nr. ikke haves, CPR-nr.:

Ansøgt beløb (op til 15.000 kr): 
(
Anslået samlet budget til projektet: 

Hvornår skal pengene bruges: 

Hvad skal pengene bruges til: 

Kort beskrivelse af projektet: 

Særlige oplysninger (f.eks. medlemstal, antal tilskuere og lignende): 

Dato:      Underskrift:

Ansøgningen sendes til: Carlsberg Sportsfond • Gamle Carlsberg Vej 8 • 1799 København V
Supplerende oplysninger kan vedlægges. Der må påregnes en behandlingstid på ca. to måneder.

RGF, Rodskov Gymnastikforening

Jørgen H. Tscherning

Formand for foreningen

Stenhusvej 12, Eskerod

8543 Hornslet.

3021 4700 3021 4700 tscherning@gmail.com

29270929.

15.000,00

kr. 31.912,50 incl moms (foreningen er ikke momsregistreret)

Hurtigst muligt og senest 1.12.2012.

1 stk. airtrack (=oppustelig springbane) til Springgymnastik (se billede i BILAG 1)

Som noget nyt startede vi i 2011 et Spring/rytme-hold, der ledes af 2 tidligere Flying
Superkids. Dette hold med deltagere i aldersgruppen 8-12 år havde en overraskende stor
tilgang . Fra d.1.9.2012 er der derfor startet endnu et hold, således at der nu er 2 hold:
Begyndere & øvede med hver ca. 25 deltagere. De træner hver torsdag i Rodskov
Forsamlingshus. De nuværende springredskaber er ældre "skolesals" gymnastik
redskaber, der er slidte og af ringe kvalitet. Derfor ønskes en Airtrck, der især er velegnet til
børn og begyndere. - Læs om foreningen her: http://RodskovEskerod.mono.net
BILAG: Årsregnskab for 2011 og foreningens vedtægter vedlagt som BILAG 2 og 3.

Foreningen har i 2012 over 500 medlemmer.

24.9.2012

✔


