
TUtsORGF@NDET
Gamle Car{sbery Vej I0, 25fl} ValbY

Telefon 3327 29 00

Ansøgning

Ans. nr.

Modtaget den

Tuborgfondets formal er at virke for udvilcling og gen- renceøjemed samt understøttelse af enkeltpersoner'

nemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktivite- Fondet yder endvidere ikke støtte til andre fonde, byg-

ter, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Det falder geprojekter, politiske formå|, transportmidler (sasom

uden for fondets opgaver at yde støtte til selskaber og biler, busser, lastvogne) eller til den enkelte studerende

lignende, når det dreler sig om hjælp til bestaende for- til gennemførelse af studier, opgaveløsninger, studierei-

retning, forøgelse af driftskapital og tilskud i konkur' ser eller studieophold.

I Navn på ansøgende organisation/selskabiforening/

klub/uddannelsesinstitution/virksomhed etc. : Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab

v/person
(navn og stilling)

Adresse of postnr.

Telefon
Mobil
CVR-nr. i det Centrale i CPR-nr.:

2 Kort besl<rivelse af projektet med angivelse af det konkrete formå|, der søges støtte til:

Selskabet står over for et stort projekt med restaurering af vores malede skiver, der hver især er klenodier af stor

kulturhistorisk betydning for vores by. Skiverne er fra 1787-2010. Tidens tand gør at et konserveringsarbejde bør

gøres nu hvis skiverne skal bevares for eftertiden. Det er naturligvis ikke alle skiver der er lige meget ramt. Derfor er

det individuelt hvad der skal gøres og hvad hver opgave koster.

Som bilag 9 vedlægges et afsnit om restaureringsprojekt af skiver i
"I)et Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab".

Reserveret administrationen

OV:

DA:

ST:

PR:

SENDT:

Hjemmeside redaktør

Henrik Lundgren Brandt

Rørholm 16

4000 Roskilde

46757271

40757271

Virksomheds Register: ingen

/: Frems

KL.:



3 Hvilket beløb søges der om?

40.000 kr.

Hvad skal pengene bruges til?

Restaurering af fuglekongeskiver. Den samlede udgift skønnes at ligge på omkring 400.000 kr. Således ansøges om

et beløb svarende til 10% af omkostningerne.

4 Hvornår skal beløbetanvendes?

2012-2013

5 Er Tuborgfondet tidligere ansøtt om støtte?
NeJ

Hvornår og med hvilket resultatl

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

og med hvilket resultatl

10 sponsorer støtter årligt formålet med 500 kr. i form af sponsorsider på selskabets hjemmeside. De 10

sponsorsider kan ses i bilag 7.

Vil andre blive ansøgtl Ja

I bekræftende fald hvilke?

Vi søger til stadighed mulige sponsorer til hjemmesiden. Desuden vil fonde og virksomheder blive kontaktet inden for

kort tid. Der er endnu ikke taget stilling til hvilke.

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

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

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

Arligt kontingentMedlemstal / deltagere / besøgende

221 medlemmer kr. 350,00

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

Andet supplerende materiale, referencer m.v. bør ligeledes vedlægges som bilag.

Der henvises til vedlagte følgebrev.

Som bilag 8 vedlægges tilstandsgennemgang og forslag til prioriteret rækkefølge for konservering, udarbejdet af

Bevaringscenter Øst. Rapporten omhandler alene 88 skiver der er udstillet på Roskilde Museum. Derudover er 61

skiver på Roskilde Museums arkiv og 32 skiver ophængt på Restaurant Håndværkeren i Roskilde.

Vi har ikke nogen endelig pris på restaureringen. Bevaringscenter Øst arbejder på timebasis, så der foreligger ikke et

fast tilbud. Det skønnes at den samlede opgave vil koste omkring 400.000 kr.



Henrik Lundgren Brandt

p6 Roskilde, den 10. oktober 2011 Underskrift (bedes venligstgengivet i blok- eller maskinskrift)

Redaktør for hjemmesiden og derved sponsorside ansvarlig

Eventuelle bilag ønskes ikke retur {
Eventuelle bilag ønskes retur Ovennævnre persons funkion i projeket

(eks. formand, kasserer el. l@.)

Såfremt et prclekt ikke realiseres inden for den i ansøgningen eller bedllings- rimelig dokumentation for gennemførelse inden for en nærmere bestemt

brwet anfraræ periode, og såfremt der ikke inden for dette tidsrum er givet periode derefter, bordalder bevillingen, og ny ansøgning nå indsendes.


