
 
 

Vejledning til ansøgningsskema 
om tilskud til pensionistforeninger og pensionistklubber 

 
 
Eksisterende beløbsgrænser til driftstilskud: 
 
0-50 medlemmer  200 kr. pr. medlem 
50-100 medlemmer  100 kr. pr. medlem 
Over 100 medlemmer    25 kr. pr. medlem 
 
Der gives maksimalt 25.000 kr. i driftstilskud 
 
1. Oplysninger, foreningen/klubben 
Pensionistforeningens/klubbens vedtægter skal vedlægges ansøgningen. 
 
For at kunne modtage offentligt tilskud skal foreningen/klubben have et aktivt CVR nr.  
 

Det er gratis for foreninger at få et CVR nr.  
Læs mere her; https://erhvervsstyrelsen.dk/frivillige-foreninger-2 

 
 
2. Oplysninger, kontaktperson/ansøger 
Det er vigtigt, at vi har kontaktoplysninger på kontaktperson/ansøger, så vi hurtigt kan få 
afklaret eventuelle spørgsmål i forhold til foreningen/klubbens ansøgning. 
 
3. Medlemsoplysninger 
Redegør for foreningen/klubbens samlede antal medlemmer.  
 
Angiv hvor mange der: 
 
• er bosiddende i Albertslund 
• er fyldt 60 år 
• modtager social pension 
 
Der skal vedlægges/vedhæftes dokumentation i form af en medlemsliste med angivelse af 
cpr. nr.  
 
4. Målgruppe 
Beskriv målgruppen og/eller målgruppen for aktiviteten. Det kan f.eks. være 
gangbesværede, døve, ensomme eller lignende.  
 

 

 
 
 

https://erhvervsstyrelsen.dk/frivillige-foreninger-2


5. Økonomiske oplysninger 
Beskriv kort den samlede økonomi.  
 
Der skal vedlægges/vedhæftes budget for 2017 og regnskab for 2016. 
 
6. Økonomi i øvrigt 
Angiv hvis der er andre (offentlige kilder/private fonde), som også yder økonomisk støtte til 
foreningen/klubben.  
 
Angiv også hvis foreningen har søgt om økonomisk støtte andre steder, også selvom I 
endnu ikke ved om støtten bliver imødekommet.   
 
7. Tidligere §79-tilskud  
Angiv, hvornår (f.eks. 2016) foreningen/klubben senest har fået §79-tilskud fra Albertslund 
Kommune. Angiv tilskuddets størrelse til henholdsvis driftstilskud og tilskud til kulturelt 
formål i kroner. 
 
 
Hvis der søges om tilskud til et kulturelt formål 
 
8. Beskrivelse af aktiviteten 
Angiv en kort beskrivelse af aktivitetens formål og indhold. 
 
9. Antal forventede deltagere 
Angiv hvor mange der forventes at deltage i aktiviteten. 
 
10. Ansøgt beløb 
Angiv hvilket beløb der søges til aktiviteten 
 
11. Dato og underskrift 
Ansøgningen dateres og underskrives af ansøger/kontaktperson. 
Husk at underskrive ansøgningsskemaet, selvom der kun søges driftstilskud. 
 
 
 
 
 
 


