
Ans. nr.

Ansøgning Modtaget den

Tuborgfondets formål er at virke for udvikling og gen-

nemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktivite-

ter, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Det falder

uden for fondets opgaver at yde støtte til selskaber og

lignende,  når det drejer sig om hjælp til bestående for-

retning, forøgelse af driftskapital og tilskud i konkur-

renceøjemed samt understøttelse af enkeltpersoner.

Fondet yder endvidere ikke støtte til andre fonde, byg-

geprojekter, politiske formål, transportmidler (såsom

biler, busser, lastvogne) eller til den enkelte studerende

til gennemførelse af studier, opgaveløsninger, studierej-

ser eller studieophold.

1 Navn på ansøgende organisation/selskab/forening/

klub/uddannelsesinstitution/virksomhed etc. :

v/person

(navn og stilling) :

Adresse og postnr. :

Telefon :

Mobil :

CVR-nr. i det Centrale Virksomheds Register: /CPR-nr.:

2 Kort beskrivelse af projektet med angivelse af det konkrete formål, der søges støtte tiI:

Reserveret administrationen

OV:

DA: KL.: 

ST:

PR:

SENDT:

/: Frems 
Fonde-Tuborgfondet ansøgning 610499.01.06

Gamle Carlsberg Vej 8, 1799 København V

Telefon 33 27 29 00

.:



3 Hvilket beløb søges der om?

Hvad skal pengene bruges til?

4 Hvornår skal beløbet anvendes?

5 Er Tuborgfondet tidligere ansøgt om støtte?

Hvornår og med hvilket resultat?

6 Er der til det aktuelle formål søgt om støtte hos andre ?

og med hvilket resultat?

Vil andre blive ansøgt?

I bekræftende fald hvilke?

7 Selskaber, foreninger m.v. bedes anføre medlemstal og kontingent.

Arrangementer, museer og  lignende bedes anføre deltagerantal eller antal besøgende pr. år.

Årsregnskab, budget, vedtægter og mulige brochurer m.v. vedlægges som bilag.

Medlemstal / deltagere / besøgende Årligt kontingent

8 Detaljeret redegørelse for projektet med hertil udarbejdet specifikt budget, der vedlægges som bilag.

Andet supplerende materiale, referencer m.v. bør ligeledes vedlægges som bilag.
Dato Underskrift (bedes venligst gengivet i blok- eller maskinskrift)

Eventuelle bilag ønskes / ønskes ikke retur Ovennævnte persons funktion i projektet

(eks. formand, kasserer el. lign.)

Såfremt et projekt ikke realiseres inden for den i ansøgningen eller bevillings-

brevet anførte periode, og såfremt der ikke inden for dette tidsrum er givet

rimelig dokumentation for gennemførelse inden for en nærmere bestemt

periode derefter, bortfalder bevillingen, og ny ansøgning må indsendes.



3 Hvilket beløb søges der om?

Hvad skal pengene bruges til?

4 Hvornår skal beløbet anvendes?

5 Er Tuborgfondet tidligere ansøgt om støtte?

Hvornår og med hvilket resultat?

6 Er der til det aktuelle formål søgt om støtte hos andre ?

og med hvilket resultat?

Vil andre blive ansøgt?

I bekræftende fald hvilke?

7 Selskaber, foreninger m.v. bedes anføre medlemstal og kontingent.

Arrangementer, museer og  lignende bedes anføre deltagerantal eller antal besøgende pr. år.

Årsregnskab, budget, vedtægter og mulige brochurer m.v. vedlægges som bilag.

Medlemstal / deltagere / besøgende Årligt kontingent

8 Detaljeret redegørelse for projektet med hertil udarbejdet specifikt budget, der vedlægges som bilag.

Andet supplerende materiale, referencer m.v. bør ligeledes vedlægges som bilag.
Dato Underskrift (bedes venligst gengivet i blok- eller maskinskrift)

Ovennævnte persons funktion i projektet

(eks. formand, kasserer el. lign.)

Såfremt et projekt ikke realiseres inden for den i ansøgningen eller bevillings-

brevet anførte periode, og såfremt der ikke inden for dette tidsrum er givet

rimelig dokumentation for gennemførelse inden for en nærmere bestemt

periode derefter, bortfalder bevillingen, og ny ansøgning må indsendes.

Eventuelle bilag ønskes ikke retur

Eventuelle bilag ønskes retur
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	organisation/selskab/forening/klub/uddannelsesinstitution/virksomhed etc: Foreningen Hal9k
	organisation/selskab/forening/klub/uddannelsesinstitutuion/virksomhed etc 2: 
	Navn: Torsten Martinsen
	Stilling: 
	Vej+Nr: Østervangsvej 26
	Postnr+By: 9000 Aalborg
	Telefon: 22 15 15 60
	Mobil: 22 15 15 60
	CVR-nr: 33444524
	CPR-nr: 
	Kort beskrivelse af projektet: Der ansøges om midler til indkøb af en laserskærer for at give bedre muligheder for skæring og gravering i forskellige materialer.
	Hvilket beløb søges der om: 21100 DKK
	Hvad skal pengene bruges til: Indkøb af laserskærer (model G Weike LC6090), inklusiv fragt.
(Hertil kommer moms og told osv. - disse udgifter afholdes af foreningens budget).
	Hvornår skal beløbet anvendes: 2. halvår 2014
	Er Tuborgfondet tidligere ansøgt om støtte: Nej
	Hvornår og med hvilket resultat: -
	Er der til det aktuelle formål søgt om støtte hos andre: Nej
	og med hvilket resultat: -
	Vil andre blive ansøgt: Nej
	I bekræftende fald hvilke: 
	Medlemstal / deltagere / besøgende: 30-35 medlemmer, dertil besøgende
	Årligt kontingent: 1800 kr (900 kr for studerende)
	Detaljeret redegørelse for projektet: Foreningen Hal9k er et åbent kreativt værksted hvor personer med interesse for teknologi kan mødes og udforske dele af videnskab og teknologi, som oftest er udenfor de flestes rækkevidde.Hal9k blev stiftet i 2011 og har i de sidste par år haft et stabilt medlemstal på 30-35 personer. Medlemmer har adgang døgnet rundt, men alle kan besøge foreningen på de faste ugentlige klubaftener. Vi afholder også andre arrangementer - for eksempel den årlige "Åbent Hus"-dag, foredrag om for eksempel Bitcoin, og har også deltaget i Danmarks første Mini Maker Faire på Aarhus Hovedbibliotek.Vi har tidligere samarbejdet med Kulturnatten i Aalborg, kunst/teknologi-stedet Platform4, samt kunstnerkollektivet Tossestreger, og er i gang med at indlede et samarbejde med Ungdommens Naturvidenskabelige Forening.
	Detaljeret redegørelse for projektet 2: Der har blandt foreningens medlemmer længe været et ønske om at udvide maskinparken med en laserskærer, som kan anvendes til hurtig og præcis skæring og gravering i plast, træ, stof, osv.En sådan maskine vil også medvirke til at gøre foreningen mere attraktiv og dermed tiltrække flere medlemmer - der findes i dag ikke noget sted i Aalborg, hvor en laserskærer er tilgængelig for menigmand.Vedlagt:- Vedtægter- Regnskab for regnskabsåret 2013- Budget for regnskabsåret 2014
	Dato: 1. juli 2014
	Underskrift: Torsten Martinsen
	Ovennævnte persons funktion i projektet: Bestyrelsesmedlem
	Afkrydsningsfelt1: Ja
	Afkrydsningsfelt2: Off


