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Hvem kan søge?
Foreninger, organisationer, grupper og lignende, der på frivillig basis arbejder inden
for det sociale og sundhedsmæssige område med f.eks. udsatte børn og unge, ældre,
personer med handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper.
Se i øvrigt Vesthimmerlands Kommunes retningslinjer for tildeling af midler
efter Servicelovens § 18 (ændrede retningslinjer fra 2019)
I 2019 arbejdes med indsatsområdet "Socialt udsatte unge". Ansøgninger der
vurderes indenfor insatsområdet har som udgangspunkt første prioritet.
Ansøgningsskema sendes til:
Vesthimmerlands Kommune, Kultur og Fritid pr. mail maf(a)vesthimmerland.dk eller
afleveres i postkassen på Rådhuset eller en af administrationsbygningerne. Husk at
mærke kuverten "§ 18 ansøgning" (bemærk at det tager flere dage med forsendelse
af fysisk post)
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Foreningens/organisationens Alestrup Videoklub
navn: (jævnfør cvr-nummer)
Cvr-nummer: (anvendes ved
evt. udbetaling af tilskud)

33443455

Projekttitel, gruppe,
aktivitet mv.:

Mindehøjtidelighed i anledning af 75 årsdag.

Kontaktperson:

Kristian Kristensen

E-mail:

kresser2@gmail.com

Telefon nummer:

20290659

Projektbeskrivelse
j Målgruppe
Befolkningen der kan og vil mindes 2 verdenskrig

Idegrundlag
For at bevare et historisk dokument for eftertiden

Indhold
Mindehøjtidelighed i anledning af 75 års dagen for nedskydningen af 2 engelske
bombemaskiner natten mellem den 29 Og 30 august 1944.
Højtideligheden sker med kransenedlægning på gravene på Ålestrup kirkegård med
deltagese af den engelske og polske ambasade, efterfølgende forplejning m kaffebord
m.m. i konfirmandhuset
Derefter udstilling på biblioteket og filmfremvisninmg i Bio ålestrup
Vi forventer et fremmøde på ca 100 personer

Hvor mange brugere deltager i projektet, og hvor mange af disse er fra
Vesthimmerlands Kommune?
Klubbens medlemmer + arkivet og biblioteket + militær museet i års.
Og menighedsrådet i ålestrup
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Hvor mange frivillige er tilknyttet?
22 personer

Hvilket beløb søges der om?
Kr 14000,00

Budget
Eksempelvis:
Information og annoncering

Kr. 1900,00

Udgift til undervisning, foredrag, kurser o. lign.

Kr.

Administration (telefon, porto m.v.)

Kr.

Befordring

Kr.

Lokaler (varme, el) OBS ikke tilskud til lokaleleje

Kr.

Andet leje af film fra TV midt vest anslået
Udlæg konsulent fra fyn
Kranse til nedlægnng på gravene
Forplejning konfirmandhus til 100 pers
Uforudsete udgifter.

Kr. kr 3000,00
1000,00
800,00
6000,00
1300,00

I alt

Kr.

14000,00

Modtages der støtte fra andre til samme projekt, gruppe, aktivitet mv.?
❑

Ja

x❑

Nej

Hvis ja - hvor meget?
Hvor fra?
Supplerende oplysninger:

Dato:

~/
~ z

C/~

Underskrift:

Underskrift er ikke nødvendigt ved elektronisk indsendelse - udfyld skemaet, gem på
computeren og indsend via mail til maf@vesthimmerland.dk
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BEMÆRK - I kan følge Frivilligrådets arbejde på kommunens Hjemmeside www.vesthimmerland.dk/frivilligt socialt arbejde
Her kan I abonnerer på nyheder - således I får direkte besked til jeres mail
når der er nyt omkring, ansøgningsfrister, årsmøde mv.
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