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ANSØGNINGSSKEMA TIL § 18 PULJEN
Navn på forening / organisation:

Nedergårdens vennekreds

Kontaktperson:
Ole Næss – Schmidt

Adresse:
Åparken 57, 7171 Uldum

Telefon:
2916 4602

Mailadresse:
Ruklons16@gmail.com

Foreningens CVR-nummer:
(Er nødvendigt for udbetaling)

3328 4764 –( 0877 877 56 00521)

Ansøgningsår: 2020

Hvilke(t) kriterier hører din ansøgning under (sæt gerne flere krydser):

X 1. Aktiviteten som et fælles projekt blandt flere foreninger eller organisationer
X 2. Aktiviteten styrker de sociale netværk og fællesskaber indenfor målgruppen
X 3. Aktiviteten har et socialt eller sundhedsfremmende sigte. Aktiviteten henvender sig til eller 

inddrager borgere i kommunen
X 4. Aktivitetens menneskelige værdier prioriteres højest.  (Før materielle goder)
x 5. Aktiviteten styrker, motiverer og udvikler den frivillige indsats

Kort beskrivelse af den frivillige aktivitet der søges tilskud til:

I samarbejde med centrets ledelse, personale og frivillige tovholdere forsøger vi at skabe et godt, hjemligt 
og socialt miljø for Nedergårdens beboere

Hvor foregår den frivillige aktivitet:

Plejecenter ”Nedergården” Kirkegade 1 7171 Uldum

Hvem er målgruppen:

Først og fremmest plejecentrets beboere og demensklub

mailto:Ruklons16@gmail.com
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Hvori består det frivillige arbejde:

16 – 87 gange årligt arrangerer vi fællesspisning med underholdning - 3 – 4 gange kaffebord – Hjælp ved 
større arrangementer på centret

Hvor mange aktive frivillige deltager i aktiviteten:

I gennemsnit 6 pr gang

Hvor mange brugere deltager i aktiviteten:

Beboere + frivillige 45 - 60

Evt. yderligere oplysninger:

Hjælp til flere aktiviteter, som arrangeres af centrets ledelse og / eller personale. Det kan være som 
”praktiske grise” eller til gevinster ved det månedlige bankospil for både beboere og udefra kommende.
På generalforsamlingen i januar blev det godkendt, at sponsorkontoen er slået sammen med nem kontoen

Budget (indtast tallene i tabellen herunder eller vedlæg budgettet som bilag):

Indtægter Kr. Udgifter Kr.
Kontingent – 86 medl. 4.300  Musik / underholdning 14.000

Gaver   2.200
Kaffeborde 1.500 kaffeborde    2.700

Nem-id , bankkonto m.v.   1.600

Indtægter i alt 5.800 Udgifter i alt 20.500

Sæt kryds X Ansøgt beløb i kr. 12.000
Sæt kryds Underskudsgaranti i kr.

Venlig hilsen.
   P. v. v.: 

Ole Næss – Schmidt
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Børne- og straffeattester:

Ja (sæt kryds) Nej (sæt kryds)

Reglerne om indhentelse af børne- og straffeattester er overholdt

_______________ ________________________________________________________________
              Dato       Underskrift

Ansøgningsskema og evt. bilag sendes pr. post eller mail til:
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Hedensted Kommune – Kultur & Fritid
Att. Berit Schmidt Hansen
Tjørnevej 6
7171 Uldum

berit.schmidt.hansen@hedensted.dk 

mailto:berit.schmidt.hansen@hedensted.dk

