Kom gratis til jubilæumsfest
Tilskud fra fond gør det muligt at invitere et antal gæster gratis med til
jubilæumsfesten samtidigt med, at man får tilskud til drikkevarerne
Af Leif Thygesen
Nakskov Roklubs bestyrelse har søgt og fået bevilliget en pæn sum fra Festkjær Fonden, der er en
social fond, hvis hovedformål det er at bevare gamle venskaber. Kasserer Otto Møller fortæller til
nakskovroklub.dk: Ved årsskiftet undersøgte vi
flere forskellige fonde for at få tilskud generelt til
roklubben. Her faldt vi over Festkjær Fonden og
kunne konstatere, at vores jubilæumsfest var et arrangement, der faldt inden for fundatsens rammer,
og sendte derfor en ansøgning af sted. Vi havde
faktisk glemt ansøgningen, men her ganske kort før
deadline for tilmelding til jubilæumsfesten fik vi så
et positivt svar, og det er da en særdeles glædelig
overraskelse, som vi håber, vil få endnu flere til at
deltage i vores jubilæumsfest den 28. april 2012.
Pænt tilskud til drikkevarer
Af hensyn til useriøse ansøgninger er det ikke tilladt
at oplyse det nøjagtige beløb, der er bevilliget fra
fonden, men Otto fortæller, at det desværre ikke er
sådan, at man kan invitere alle gratis med til jubilæumsfesten. Fonden har bevilliget et antal fribilletter,
der dækker kuvertpris og et pænt tilskud til drikkevarer, og de skal fordeles ved lodtrækning blandt de
rettidige tilmeldte.
Fonden skal bruge en mailadresse på fribilletmodtagerne, så de har mulighed for at få en kvittering
direkte fra modtagerne og på den måde sikre sig, at

roklubben ikke blot selv stikker tilskuddet i lommen.
Send en mail
I bestyrelsen har vi valgt, at det bliver ”først til mølle princippet”, og vi har allieret os med webredaktøren på vores hjemmeside, der vil stå for den praktiske del, fortæller Otto Møller. Hvis man ønsker en
fribillet, skal man hurtigst muligt sende en mail til
lthygesen@youmail.dk med oplysning om navn(e)
på festdeltagerne, og så vil ens mailadresse jo fremgå af den mail man har sendt fra. Der kan maksimalt tildeles to fribilletter pr. mailadresse, og man
kan forvente svar, om man har været så heldig at
komme i betragtning, i løbet af en god uges tid og
senest den 10. april. Det skal understreges, at de,
der allerede er tilmeldt jubilæumsfesten, også skal
sende en mail, hvis de ønsker en fribillet, således at
Nakskov Roklub kan dokumentere uddelingen
overfor fonden. Har man betalt for jubilæumsfesten
ved tilmeldingen – som man skal – vil Nakskov
Roklub tilbagebetale deltagergebyret og samtidigt
fremsende en check, der kan veksles til drikkevarer
i Skovridergårdens bar.
Men det korte og det lange er, at hvis man vil have
en chance for at få jubilæumsfesten betalt, skal man
skrive NU.

Hvis du vil gratis med til jubilæumsfest
i Skovridergården, skal du sende en
mail hurtigst muligt
Som de fleste har gættet: Det var en aprilsnar og jo, der var nogen der dumpede i med samlede ben. Men der blev ikke grinet af - men
sammen med - de folk, der sendte mig en mail.
I øvrigt fortjener de ”der dummede sig ” ros:
De ikke alene læser hjemmesiden, men reagerer på det de læser - og det er vel det ypperste
en hjemmeside kan opnå. Tak for det. Så kan
man jo en gang imellem være lidt for hurtig.
Hvis Signaturen skulle bestemme, fik alle, der
sendte mig en mail, en fribillet til jubilæumsfesten, men det var desværre kun en aprilsnar.

