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OM

FONDEN

TIL FREMME AF FORENINGENS FORSKØNNELSE OG SOCIALE AKTIVITETER









Formålet med fonden er at støtte økonomisk op omkring medlemmernes ideer og initiativer, så
beslutningstiden bliver kort og initiativet ikke dør allerede i fødslen.
Alle medlemmer der har en god ide kan søge
Har man en god ide til et arrangement, udstyr der kan bruges i aktiviteter eller noget der kan
forskønne vores fælles omgivelser, kan man søge om et beløb til dækning af udgifter.
Der kan kun indkøbes ”udstyr” der kan benyttes af alle i foreningen
Arrangementer skal være åbent for alle medlemmer
Forskønnelse skal ske på fællesarealer
Ansøger skal have en gennemtænkt plan og skal selv sørge for at det kommer til at ske – men
bestyrelsen kan godt bakke op med informationer, reklame, hjælp eller andet i det omfang der er
tid til det
Ansøgningen afleveres til et bestyrelsesmedlem, der kan godkende ansøgningen på stedet hvis
 Forslaget lyder fornuftigt og er til gavn for alle
 At beløbet ikke er større end 2000 kr.
 Er bestyrelsesmedlemmet i tvivl om at det er en god ide, eller er beløbet større end 2000
kr, skal bestyrelsesmedlemmet spørge resten af bestyrelsen. f.eks. pr mail.
 Bestyrelsesmedlemmet kan bestemme at ansøgningen skal godkendes på et
bestyrelsesmøde.

Eksempel 1:
Jørgen synes det er en god idé at indkøbe forskellige spil som vikingespil, crocket . og ringspil
For at forslaget skal godkendes, skal der være en pris, tanker om hvordan alle medlemmer kan få adgang til
dem og måske også en ide om afholdelse af fælles spilledag.
Eksempel 2:
Amina synes at der skal være fællesspisning efter solnedgang en dag i ramadanen.
Hun vil gerne arrangere kom-selv-med-mad, men vil gerne søge om tilskud til kulørte lamper og servietter.
For at forslaget skal godkendes, skal alle medlemmer være inviteret, og hun skal have tænkt over hvordan
hun inviterer dem. Og hvor det skal holdes .
De kulørte lamper er bagefter foreningens og kan bruges af alle. Servietterne må hun gerne beholde.
Eksempel 3
Anne synes der skal købes en flagstang der skal så foran fælleshuset, og der skal flages hver weekend.
Hun skal komme med en pris, en plan for hvor den præcis skal stå, hvem der skal sætte den op, og en ide
om hvem der skal tage flaget op og ned.

Ansøgning til

FONDEN

TIL FREMME AF FORENINGENS FORSKØNNELSE OG SOCIALE AKTIVITETER
Hvad er din idé
Er det forskønnelse eller / og
social aktivitet?

Hvorfor er det en god idé?

Hvem skal udføre den?
Har du nogen til at hjælpe?
Hvordan vil du skaffe nogen til
at hjælpe?

Hvordan vil du sørge for, at
alle har glæde af din idé?
Hvordan vil du invitere eller
informere?

Hvor mange penge skal du
bruge og til hvad?
F.x.
Materialer.
Udstyr
Reklame
Er der noget du gerne vil have
bestyrelsens hjælp til?

Navn
Havenummer
Mail
Tlf

