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ANSØGNING OM MEDLEMSTILSKUD 2008
CVR.nr.
29722196

Foreningens navn
Tornved Skakklub
Formandens navn

Formandens adresse

Jens Lundberg

Slagelsevej 33, 4450 Jyderup

Telefon
privat:

Mobil: 60789257
Formandens e-mail adresse
jelu@lundberg.mail.dk
Kassererens navn

Kassererens adresse

Bent Søndergaard

Smedelodden 17, 4440 Mørkøv

Telefon
privat:
59275273
Mobil:

Kassererens e-mail adresse
kabhs@pc.dk

MEDLEMSOPLYSNINGER PR. 31. DECEMBER 2007.
Samlet antal aktive medlemmer.
(Ved flere forskellige aktiviteter/idrætsgrene (f.eks. håndbold, fodbold, tennis m.v.), medtages
medlemmer pr. kontingent.)

4

Samlet antal aktive under 25 år (0-24 år incl.)

23

Samlet antal aktive over 60 år (60 år incl.) – til statistik

2

OPLYSNINGER TIL BEREGNING AF TILSKUDSGRUNDLAG.
Samtlige beløb skal være indgået i det anførte regnskabsår.
Kr. 2.200

Samlet indgået kontingent – i kr. – fra medlemmer under 25 år.
(0-24 år incl.)
(Beløbet skal fremgå af regnskab 2007)

Attestation
Ovenstående oplysninger er i overensstemmelse med foreningens reviderede regnskab
og medlemskartotek.
Dato 23.marts 2008

________________________________
formand

____________________________________
kasserer

HOLBÆK KOMMUNE KAN KRÆVE OVENSTÅENDE OPLYSNINGER DOKUMENTERET.

VEND – OG UDFYLD BAGSIDEN

OPLYSNINGER OM FORENINGEN
Foreningen:
Foreningens navn:
Tornved Skakklub
Foreningens postadresse / klublokaler:

Evt. foreningens tlf.
60789257

Slagelsevej 33, 4450 Jyderup /Jyderup Kommuneskole, B-fløjen
Foreningens hjemmeside:
www.tornvedskak.dk

I hvilket lokalområde i Holbæk Kommune
er foreningen hjemmehørende:

Jyderup

Andre oplysninger
Navn på Bank eller giro
Reg. nr. og konto nr.: 3562 3555132980

Foreningens CVR-nummer:
29722196

Foreningens bestyrelse:
Formandens navn:
Jens Lundberg
Kasserers navn:
Bent Søndergård
Sekretærs navn:
Erling Bruun
Navn:
Claus Jensen
Navn:
Christoffer E Christensen

Adresse:
Slagelsvej 33, 4450 Jyderup
Adresse:
Smedelodden 17, 4440 Mørkøv
Adresse:
Nyvej 3, 4420 Regstrup
Adresse:
Skamstrupvej 12, 4440 Mørkøv
Adresse:
Palævej 1, 4450 Jyderup

Kontaktperson (den som kommunen skal henvende sig til)
Navn:
Jens Lundberg
Postadresse:
Slagelsevej 33, 4450 Jyderup
E-mail adresse:
jelu@lundberg.mail.dk

Tlf.
60789257

Da vi arbejder på at få foreningerne lagt ud på Holbæk kommunes hjemmeside, ønskes foreningens tilladelse hertil.

Underskrift for at ovenstående oplysninger er
korrekte:

Ja x
Nej

Tornved Skakklub

25.marts 2008
Bilag til medlemstilskud 2008: Tornved Skakklub
Det er en stor overraskelse, at vort medlemstilskud for i år, bliver reduceret i forhold til sidste
år 2007, da vi samlet modtog kr 3.128 fra kommunen i støtte.
Efter kommunalbestyrelsen regler for 2008, hvor vi skal se på, hvilket beløb vi i regnskabsåret
2007 har modtaget i kontingent for børne- og juniormedlemmer (under 25 år), kan vi
konstatere, at Tornved Skakklub opkræver for lidt af de unge (kr 2.200) for at opnå maksimalt
tilskud (23 medlemmer under 25 år x kr 300 i alt kr 6.900).
Vi ønsker ikke at puste vort regnskab op med kunstige og fiktive tal, hvor f.x. man indbetaler
et årligt beløb kr 300, hvorefter man modtager et tilsvarende beløb retur som dækning af
transport, turneringer mv.? Nej vel!
Det skal meddeles, at vort kontingent for senior er kr 660 og for pensionister er kr 480 (så her
opfylder vi fint reglerne), men fra vore børnemedlemmer et mindre symbolsk beløb, netop
fordi vi modtager et pænt medlemstilskud fra kommunen som supplement og vi synes at alle
skal have mulighed for at deltage og spille skak.
Mange af vore børne- og juniormedlemmer er gengangere fra tidligere år og kun en mindre del
deltager kun 1 sæson, hvilket vidner om den store succes, klubben har med tiltaget med at
oplære og instruere i skak. På Jyderup Kommuneskole har vi fast undervisning (med instruktør
Svend Ellegaard Christensen uden vederlag), hver onsdag eftermiddag, hvor der er ca 20
deltagere.
Da vi hørte om det øget medlemstilskud i januar 2008, (uden at kende detaljer) havde vi en
forventning om at kunne købe nyt materiel (flere elektroniske skakure, nye brikker og
brætter), samt flere nye skakhæfter, bøger og CD-rommer med instruktion i skak. Vi havde
også en forventning om at kunne oprette skaklejre for de unge, samt kunne give dem
mulighed for at deltage i flere juniorstævner (hold og individuelt), herunder DM (en del
afholdes i Jylland, hvor transport som bekendt er en ikke uvæsentlig udgift). Medlemsstøtten
skal således udelukkende bruges til de unge.
Vi håber på en velvilje overfor vore synspunkter og ønsker, at der dispenseres overfor reglen
om bogført kontingent og at vi kan modtage det maksimale medlemsstøtte beløb, i alt kr
6.900.
På forhånd tak
Venlig hilsen
Tornved Skakklub
v/ Jens Lundberg
formand

