20. september 2011
Næste bestyrelsesmøde holdes hos Mette Hansen, Nørrevænget 53, torsdag den 29. september kl. 19.30.

Dagsorden:
Plan over arbejdsopgaver, fordeling heraf og visioner for det kommende års arbejde drøftes. Punkterne er
følgende:
Siden sidst
Formidling af vores arbejde ud til medlemmerne, skal den gamle hjemmeside i brug igen?
Søg forstadspuljen, den gamle ansøgning ter fremsendt til jer efter sidste møde. Ansøgningsfrist 1.
november 2011 ved Mette
Generel vedligeholdelse
Søg andre puljer ved Lisbeth
Trafikudvalg ved Henrik
Arbejdsgruppe vedr. 100 år ved Hubert
Hverv nye medlemmer og
Hvad har vi kræfter til?
Evt. herunder næste møde den 24. november kl. 19.30

Kirsten Larsen
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Der er ansøgningsfrist til Forstadspuljen én gang om året i perioden 2010-2013.
2012 puljen: ansøgningsfrist 1. november 2011, Økonomiudvalgsmøde januar 2012

Hvem kan søge?
Foreninger, organisationer, grupper af borgere m.v. i Odense Kommune kan søge om støtte fra
forstadspuljen til projekter i lokalområder uden for bymidten og til projekter, der falder inden for
puljens formål.

Følgende kan ikke støttes:
· Partipolitiske formål og foreninger
· Støtte til enkeltpersoner
· Støtte til erhvervsvirksomheder
· Religiøse formål

Opdeling i større og mindre projekter
Puljen opdeles i større og mindre projekter.
Ansøgninger på 500.000 kr. og derover regnes som større projekter.
Ved alle projekter kan der anmodes om præcisering af ansøgning og møde med ansøger med
henblik på uddybning af ansøgningen.
Bevilling fra forstadspuljen frigives til udbetaling, når den samlede finansiering for det pågældende
projekt er på plads.
Ved bevilling på 500.000 kr. og derover udbetales beløbet i rater (fx efter regning).
Det bevilgede beløb er inklusiv moms.
Hvordan søger jeg?
Du skal udfylde et ansøgningsskema.
Ansøgningsskemaet er lavet i to formater - i PDF-format og i WORD-format. Indholdet i
skemaerne er det samme.
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Word:
du skal have word på din computer – ansøgningsskemaet er lavet i word 2003 udgaven
du kan gemme dokumentet på din computer, hvorefter du kan åbne det og skrive din
ansøgning – det fungerer som et almindeligt word-dokument
der er ubegrænset skriveplads
du kan vedhæfte dokumentet i en mail eller du kan printe det ud og sende det med posten
Ansøgningsskema i word-format

PDF:
du har ikke ubegrænset skriveplads. Skemaet er lavet, så du kun kan skrive et bestemt antal
linjer. Men der er en ekstra side, så du kan uddybe ansøgningen
du kan gemme dokumentet på din computer
du kan sende dokumentet direkte via mail - dokumentet vedhæftes automatisk og
mailadressen er automatisk til sekretær Karin Nørrelund Olsen
du kan også printe dokumentet ud og sende det med posten
Ansøgningsskema i PDF-format
For at åbne PDF-filer skal du have installeret Adobe Reader på din computer. Programmet er gratis
og kan hentes her
Ansøgningen sendes til:
Bystrategisk stab
Rådhuset, Flakhaven 2
5000 Odense C
Att.: Karin Nørrelund Olsen, mærket "Forstadspuljen".
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