
Kære Brian Jørgensen
 
Frederiksbergfondens bestyrelse har behandlet den modtagne ansøgning. Vi kan meddele, at
bestyrelsen har besluttet at imødekomme ansøgningen.

JOURNALNUMMER: 2021-0126
PROJEKTTITEL: Udeliv og bevægelse for alle
MODTAGET: 06.09.2021
BEVILGET BELØB: 300.000 DKK

Fondens tilsagn er givet under følgende forudsætninger:

at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen
at der sendes en kort orientering om forløbet af projektet, når det er gennemført, og
orienteringen ledsages af en økonomisk opgørelse eller regnskab, der skal godkendes af
Frederiksbergfonden.
at det på en naturlig måde oplyses, at projektet er gennemført med støtte fra
Frederiksbergfonden fx i markedsføringsmateriale, trykt program etc. eller ved en
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Ansøgning:
 
Tre Falke Skolen
Brian Jørgensen
Skoleafdelingen (Børn og Unge)
Sønderjyllands Alle 42000
FrederiksbergDanmarkCVR: 11259979P-nummer: 1008967535
 
 
Projekt: Udeliv og bevægelse for alle
 
Journalnummer: 2021-0126Indsendt: 06.09.2021Kategori: OpvækstStart: 01.10.2021 - Slut: 26.11.2021Ansøgt beløb: 447.016 kr.Samlet
budget: 479.616 kr.
Kort beskrivelse af projektetDer søges midler til at forbedre og udvide udearealet til brug for boldspil, træning ogalsidige aktiviteter for
skoleelever og fritidsbrugere.
Arealet har altid været i brug så længe skolen og udearealerne har været etableret og isærhen over de seneste år har skolens udemiljø
tiltrukket børn, unge, familier og sågar ældrebrugere af udearealerne.
De seneste år med nedlukningsperioder har vores udearealer været uvurderlige for alletyper af borgere   i mange timer i døgnet og den
tendens fortsætter.
Jeg tænker at en udvidelse og forbedring af anlægget har en massiv almennyttig appeal.
 
 
Med venlig hilsen

Brian  Jørgensen 
Skoleleder

 

Skoleafdelingen, Tre Falke Skolen 
Børne- og Ungeområdet 
Tre Falke Skolen 
Sønderjyllands Alle 4 
DK - 2000  Frederiksberg 
Telefon:    +45  28980443 
Mobil:          +45  28980443 
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Bevilling:
Fra: Frederiksbergfonden < frederiksbergfonden-applicant-p11603@grant.nu > 
Sendt: 29. september 2021 13:08 
Til: Brian Jørgensen < brjo02@frederiksberg.dk > 
Emne: Svar på ansøgning til Frederiksbergfonden, journalnr. 2021-0126
 

##- Hvis du ønsker at besvare mailen, skal du skrive svaret over denne linje -##
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opdatering på fondens side www.facebook.com/frederiksbergfonden/ hvis dette er muligt.
at anmodning om udbetaling sker, når projektet er gennemført og inden 12 måneder fra
dags dato. Ønskes fristen forlænget, kan der anmodes om dette. I forbindelse med
anmodning om udbetaling skal du enten uploade relevant dokumentation (orientering og
økonomi ) ved hjælp af følgende link -
https://frederiksbergfonden.grant.nu/upload/#/3bd2c986-6b0f-49ba-ad70-450ea25fdc04 ,
eller ved at besvare denne mail og vedhæfte dokumentationen.

 
Såfremt der er spørgsmål, er du velkommen til at vende tilbage ved at besvare denne mail.
 
Med venlig hilsen
Frederiksbergfonden
 
Rathsacksvej 1 – 3th.
1862 Frederiksberg C
www.frederiksbergfonden.dk
CVR 4620 6312

Denne mail kan kun besvares fra den ansøgerprofil som ansøgningen er knyttet til.

 

 

 

Log på profil

 
 
 
 
Med venlig hilsen

Karina Pedersen  Rask 
Administrativ leder

 Skoleafdelingen, Tre Falke Skolen 
Børne- og Ungeområdet 
Sønderjyllands Alle 4 
DK - 2000  FRB 
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Fra: Jacob Mouritz Olsen 
Sendt: 15. oktober 2021 11:19 
Til: Karina Pedersen Rask <kara21@frederiksberg.dk > 
Cc: Anne Benski Guldbjerg <angu06@frederiksberg.dk >; Gitte Mosegaard Nielsen <gini05@frederiksberg.dk > 
Emne: SV: Ansøgning om indtægts- og udgiftsbevilling,
 
Hej Karina,
 
Jeg vil bestræbe mig at få lavet sag til politisk behandling efter efterårsferien. Jeg vender tilbage til dig med udkast inden jeg sender noget
videre i systemet. Vil du sende ansøgningen også?
Både ansøgning og bevilling skal vedlægges sagen som bilag.
 
Forventer I at afholde udgifter til projektet her i 2021? Eller vil det give mening at lægge både udgifts- og indtægtsbevilling i 2022?
 
Med venlig hilsen

Jacob Mouritz  Olsen 
Specialkonsulent

 
Børne- og Ungestaben, Økonomi og Analyse 
Børne- og Ungeområdet 
Frederiksberg Rådhus 
Smallegade 1 
DK - 2000  Frederiksberg 
Telefon:    +45  38210024 
www.frederiksberg.dk
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BEVILGET BELØB: 300.000 DKK

Fondens tilsagn er givet under følgende forudsætninger:

at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen
at der sendes en kort orientering om forløbet af projektet, når det er gennemført, og
orienteringen ledsages af en økonomisk opgørelse eller regnskab, der skal godkendes af
Frederiksbergfonden.
at det på en naturlig måde oplyses, at projektet er gennemført med støtte fra
Frederiksbergfonden fx i markedsføringsmateriale, trykt program etc. eller ved en
opdatering på fondens side www.facebook.com/frederiksbergfonden/ hvis dette er muligt.
at anmodning om udbetaling sker, når projektet er gennemført og inden 12 måneder fra
dags dato. Ønskes fristen forlænget, kan der anmodes om dette. I forbindelse med
anmodning om udbetaling skal du enten uploade relevant dokumentation (orientering og
økonomi ) ved hjælp af følgende link -
https://frederiksbergfonden.grant.nu/upload/#/3bd2c986-6b0f-49ba-ad70-450ea25fdc04 ,
eller ved at besvare denne mail og vedhæfte dokumentationen.

 
 

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Fra: Karina Pedersen Rask 
Sendt: 15. oktober 2021 06:41 
Til: Jacob Mouritz Olsen < jaol01@frederiksberg.dk > 
Emne: Ansøgning om indtægts- og udgiftsbevilling,
 
Hej Jacob
 
Tre Falke skole søger herved en indtægts- og udgiftsbevilling, da Frederiksbergfondens bestyrelse har behandlet modtagne ansøgning og bestyrelsen har
besluttet at imødekomme ansøgningen.
 

Projekt: Udeliv og bevægelse for alle
 
Journalnummer: 2021-0126
OpvækstStart: 01.10.2021 - Slut: 26.11.2021
 
Beskrivelse af projektet:
Der er søgt midler til at forbedre og udvide udearealet til brug for boldspil, træning og alsidige aktiviteter for skoleelever (idrætsprofil) og
fritidsbrugere.
Arealet har altid været i brug så længe skolen og udearealerne har været etableret og især hen over de seneste år har skolens udemiljø
tiltrukket børn, unge, familier og sågar ældrebrugere af udearealerne.
De seneste år med nedlukningsperioder har vores udearealer været uvurderlige for alle typer af borgere   i mange timer i døgnet og den
tendens fortsætter.
En udvidelse og forbedring af anlægget har en massiv almennyttig appeal.
 
 
 
 
 

 
Med venlig hilsen

Karina Pedersen  Rask 
Administrativ leder

 Skoleafdelingen, Tre Falke Skolen 
Børne- og Ungeområdet 
Sønderjyllands Alle 4 
DK - 2000  FRB 
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
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