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Tilskudsmodtager:

Jeg erklærer hermed, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og 

aktivitetstilskud fra Kulturministeriet” (BEK nr. 1479 af 22/12/2014) og at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med 

bevillingsbrevet.

Jeg erklærer hermed, at regnskabet er gennemgået i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og 

aktivitetstilskud fra Kulturministeriet” (BEK nr. 1479 af 22/12/2014). Bemærk særlige retningslinjer for tilskud efter 

bygningsfredningsloven.



Sæt kryds:

Ja Nej

x

Beskriv aktiviteten/projektet. Hvordan er de aktiviteter/mål, der er givet støtte til, opfyldt? (Skal udfyldes)

Slots- og Kulturstyrelsen - Beretning (skriv titel på ordning)

Er projektet udført i overensstemmelse med både ansøgningen og det formål som er beskrevet i 

tilsagnsbrevet?

*Puljens formål fremgår ikke i tilsagnsbreve udsendt før efteråret 2017

Sammen med regnskabet skal du indsende en beretning om, hvordan tilskuddet er brugt.

Beretningen skal udarbejdes i nedenstående skema:

Teambuilding, Byråd Minor, KulturProff, It's 

cool to know

Angiv de aktiviteter/mål der er opnået Alle aktivteter blev gennemført 

Målet med projektet var at bidrage til unges kulturelle og demokratiske dannelse med udgangspunkt i 

folkebibliotekets ønske om at være et omdrejningspunkt for fællesskaber. Målet med projektet blev 

indfiret igennem udførselen af de fire formidlingsredskaber. Teambuilding aktiviterne hjalp de unge med 

at udvikle relationer med elever der ikke tilhørte deres klike. Byråd Minor bidrog til de unges 

demokratiske dannelse ved at give dem mulighed opleve det politiske liv deres hvor den foregår. 

Kulturproff gav anledning til at eleverne fik større forståelse for andre kulturer igennem flere kulturelle 

oplevelser. Its' cool to know viden konkurrencen øgede de unge videlyst og gav en oplevelse hvor de følte 

at 'det at vide noget ' kan være meget sejt.   

Angiv de aktiviteter/mål der er beskrevet i 

ansøgningen



Ja Nej

x

Ja Nej

x

185.000

Følgende udfyldes kun, hvis tilskuddet var betinget af en vis egenfinansiering af projektet:

Redegør for, hvordan I har realiseret egenfinansieringen til projektet, herunder hvordan egenfinansieringen er indgået i 

Egenfinansieringens størrelse i kroner som angivet i 

ansøgningen: 

Skriv her: 

Hvis ja, skriv kort hvilke afvigelser og begrundelsen for dem herunder.

Skriv her:

Er der ændringer i projektet i forhold til ansøgningen? Er disse på forhånd godkendt af Slots- og 

Kulturstyrelsen? 

Hvis ja, skriv kort hvilke afvigelser og begrundelsen for dem herunder.

Skriv her: 

Er der ændringer i regnskabet i forhold til budgettet fra ansøgningen eller senest godkendte budget?


