
Ansøgningsformular til Å Midler 
Udfyld formularen og forsøg at være kortfattet og præcis. 

 

Beløb inkl. Moms i DKK 
Hvad er beløbsstørrelsen? Husk at medregne 
alle udgifter, engangs- som løbende. Og husk at 
tjekke at det er med moms.  
Opstil gerne budgettet i et Excel-ark, og vedlæg 
det, så bestyrelsen kan se de budgetterede 
poster. 
 

10.000kr 
 
  

Hvad skal pengene bruges til? 
Beskriv hvad pengene skal gå til.  
 
 
 
 
 
 

 

En nytårskur for medlemmer og interesserede i og omkring 
Alternativet Storkreds København i lokalerne i Litterartur 
Haus på Nørrebro (for at vi også kommer lidt ud af 
Åbenrå).  
Start kl. 16 med hygge (brætspil, tegning, snak, fællesting 
mv. ) og videre til middag samt fest og dans indtil kl. 01, 
hvor vi vil rydde op og pakke sammen.  
 
Tidsrummet er placeret således for at forsøge at skabe et 
rum, hvor børnefamilie (og andre med travle 
hverdagsskemaer) også kan være med – om ikke andet, så i 
hvert fald en god del af tiden.  
 
Maden vil basere sig på sammenskudsgilde. Drikkevarer 
skal købes i baren på stedet.    
Vi kommer til at gøre det muligt at donere et frivilligt beløb 
til arrangementet for at mindske omkostningerne.  
 
Formålet med arrangementet er dels at samle folk efter en 
potentiel travl jul for at skyde vores kommende valgår i 
gang sammen og dels at skabe et rum, hvor vi åbner op for 
at få flere aldersgrupper, familiekonstallationer mm. med 
ind i den alternative varme. 
 
Vi tænker, at dagen vil byde på forskellige mindre 
happenings, taler o.el.l.   
 
6.800kr. for lokaleleje (Stor lokale og køkken) resten til 
pynt, musik, alkohol* mm.** 
 
*Køber vi inden arrangementet, får vi 20% billigere.  
**fx evt. transport af musikinstrumenter el.l. 

Hvorfor skal du have pengene? 
Uddyb hvorfor det giver mening at give penge 
til dig og dit projekt. Hvorfor er det vigtigt og 
hvad får vi som parti og bevægelse ud af det? 

 

Fordi vi kan starte 2017 med et brag af et arrangement, en 
fest og fantastisk samlende fællesskabs-efter-jul-stemning.  
 
Fordi vi skal blive bedre til at favne forskellige 
familiekonstellationer, der har svært ved at deltage i 



 
 
 
 
 

hverdagsaftensmøderne. Her kan vi give en mulighed for at 
være en del af Å samtidig med, at man er sammen med 
familien.  
 
 

Hvornår skal du bruge pengene? 
Noter hvornår du skal bruge pengene. 

 

Senest D.18/11. Da der skal betales depositum for leje af 
lokale.   

 

Dit navn, registreringsnummer og 
kontonummer 
Eller navn og kontoinfo. på kontaktpersonen 
der knytter sig til denne ansøgning. 
Kontaktpersonen sikrer at kvitteringer og den 
slags er i orden og holder kontakten med 
Storkredsens kasserer 

 

Charly Niggi  
 
Danske Bank  
Reg:1551 
Konto: 3265006922 

Dine kontakt informationer 
E-mail og telefonnummer 

 

Charly: 30820669 cn@involvering.dk 
Helena: 60521321 Helena.udsen@alternativet.dk 
 

Din gruppes navn 
Eks. Østerbro bydelsforening, 
kommuneforening Pressegruppen, 
Husgruppen… 

Fælles Start 2017   
 
Gruppen består af Charly Ngigi og Helena Udsen  
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