
ANSØGNING TIL 
LÆSØ BRAND FONDEN 
 

Foreningens navn

Evt. CVR-nr.

Læsø Brand Fondens bestyrelse holder møde hvert kvartal - sædvanligvis i marts, juni, september og december.  
Din ansøgning skal derfor være Læsø Brand Fonden i hænde senest ved udgangen af februar, maj, august eller november. 
Ansøgningen bliver behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Gem skemaet på din computer, udfyld det online, gem som pdf, udskriv og vedlæg dokumenter.  
Du kan også udskrive skemaet, udfylde det manuelt og vedlægge dokumenter.  
Send ansøgningen til: 
 
Læsø Brand Fonden 
Byrum Hovedgade 55 
9940 Læsø

Tlf. nr.

E-mail

Bestyrelsens  
sammensætning

Side 1.

KONTAKTINFORMATION

Adresse

Postnr. By

Antal medlemmer/ 
brugere

Foreningens 
formål

Ansvarlig for
 

ansøgningen/
 kontaktperson



LÆSØ BRAND FONDEN   Tlf. 30 67 34 52  
Byrum Hovedgade 55    tbj@concordia.dk 
9940 Læsø    

Ansøgers underskrift:Dato:

Side 2.

Pengeinstitut

Følgende dokumenter bedes vedlagt ansøgningen: 
  
- Udførlig beskrivelse af projektet - Hvad er formålet med projektet og hvem kan have glæde af projektet?  
   Hvilket behov er der for projektet og hvilken effekt forventes der? Beskriv også, hvis der ydes egen arbejdsindsats. 
  
- Budget vedrørende det ansøgte projekt - også finansieringsplan 
  
- Foreningens nyeste regnskab 
  
  
Jeg erklærer med min underskrift, at ovenstående oplysninger er korrekte, og at der ikke er tilbageholdt oplysninger, der har 
betydning for ansøgningens behandling. 

Beskrivelse samt investeringens størrelse, evt. økonomisk prioritering af det, der søges tilskud til

Evt. anden  
finansiering fra 
andre fonde 
eller tilskud  
- anfør hvilke  
og beløb 

Reg.nr. og  
kontonummer

Ansøgt beløb  
ved Læsø 
Brand Fonden

Der søges 
om tilskud til
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