
Jyderup Skakklub 
 
 

6-1-2012 
 
Ansøgt Holbæk Kommune om aktivitetsstøtte for 17 medlemmer 
under 25 år for året 2012. Indgået kontingent beløb 8.150 kr. for 
2011. 
 
Fmd: Jens Lundberg 



Sendes til: HoKo
Att. Kultur og fritid
Postboks 89
4300 Holbæk

            

12 / 2231
 

ANSØGNING OM MEDLEMSTILSKUD 2012
ANSØGNINGSFRIST 1. FEBRUAR 2012

Foreningens navn

Jyderup Skakklub

CVR.nr.
29722196

Formandens navn

Jens Lundberg

Formandens adresse

Slagelsevej 33, 4450 Jyderup

Telefon
privat:
60789257

Mobil: 60789257
Formandens e-mail adresse
jelu@bakara.dk

Kassererens navn

Bent Søndergård

Kassererens adresse

Smedelodden 17, 4440 Mørkøv

 

Telefon
privat:
59275273

Mobil: 29604766
Kassererens e-mail adresse
kabhs@pc.dk

MEDLEMSOPLYSNINGER PR. 31. DECEMBER 2011.

Samlet antal aktive medlemmer – incl. ledere m.v.
(Ved flere forskellige aktiviteter/idrætsgrene (f.eks. håndbold, fodbold, tennis m.v.), medtages 
medlemmer pr. kontingent.) 

22

Samlet antal aktive under 25 år (0-24 år incl.) incl. ledere m.v. 17

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.

Samlet indgået kontingent – i kr. – fra medlemmer under 25 år (0-24 år incl.) 
(Beløbet skal fremgå af regnskab 2011)

Kr.
8.150

BØRNEATTESTER PÅ ANSATTE – lovkrav pr. 1. januar 2010.
Folkeoplysende foreninger efter stk. 1 skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler 
afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæfti-
ger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. 
lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. Pligten til at afgive erklæ-
ring finder også anvendelse, selvom foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller beskæfti-
ger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Underskrift fra formanden på at ovenstående overholdes: ________________________________________

Har foreningen på nuværende tidspunkt medlemmer under 15 år:   ja __x___      nej ______

Såfremt foreningen ikke overholder kravet om børneattesterne, vil foreningen ikke modtage tilskud 
og blive frataget anviste lokaler.

ATTESTATION
Ovenstående oplysninger er i overensstemmelse med foreningens reviderede regnskab, medlem-
skartotek samt børneattester på ansatte.
                                                    

_______________________________                                                                   _6-1--12___________________________________ 
Dato – formand                                                                                                          Dato – kasserer                                                       

HOLBÆK KOMMUNE KAN KRÆVE OVENSTÅENDE OPLYSNINGER DOKUMENTERET.
VEND – OG UDFYLD BAGSIDEN



OPLYSNINGER OM FORENINGEN
Foreningen:
Foreningens navn:
Jyderup Skakklub

Til foreningerne - hvilke sportsgrene / aktivitet dækker foreningen:
(det er vigtigt at dette felt udfyldes, at det er denne aktivitet der søges på, når der søges på hjemmesiden)

tankesport

Foreningens postadresse / klublokaler:
Slagelsevej 33, 4450 Jyderup,  /Jyderup Kommuneskole

Evt. foreningens tlf.
6078 9257

Foreningens hjemmeside:
www.jyderupskak.dk

I hvilket lokalområde i Holbæk Kommune 
er foreningen hjemmehørende:

Andre oplysninger
Navn på Bank eller giro  
Reg. nr. og konto nr.:  3208-3555132980

Foreningens CVR-nummer:
29122196

Foreningens bestyrelse:   
Formandens navn:
Jens Lundberg

Adresse:
Slagelsevej 33, 4450 Jyderup

Kasserers navn:
Bent Søndergård

Adresse:
Smedelodden 17, 4440 Mørkøv

Sekretærs navn:
Erling Bruun

Adresse:
Nyvej 3, 4420 Regstrup

Navn:
Claus Jensen

Adresse:
Skamstrupvej 12, 4440 Mørkøv

Navn:
Christoffer Christensen

Adresse:
Palævej 1, 4450 Jyderup

Kontaktperson (den som kommunen skal henvende sig til)
Navn:
Jens Lundberg
Postadresse:
Slagelsevej 33, 4450 Jyderup

Tlf.
60789257

E-mail adresse:
jelu@bakara.dk

Vores foreningsregister kan nu findes på www.holbaek.dk under Kultur & Fritid – Fore-
ninger – gå til Holbæk kommunes foreningsregister. 
Hvis I ikke ønsker at stå der – bedes det oplyst til forvaltningen.

Underskrift for at ovenstående oplysninger er 
korrekte:

http://www.holbaek.dk/

	ANSØGNING OM MEDLEMSTILSKUD 2012
	Samlet antal aktive medlemmer – incl. ledere m.v.
	ATTESTATION


	ANSØGNING OM MEDLEMSTILSKUD 2012
	Samlet antal aktive medlemmer – incl. ledere m.v.
	ATTESTATION
	OPLYSNINGER OM FORENINGEN


	Foreningen:
	Andre oplysninger



