Liv i Bordings nye byrum
Forretningsgange for bestyrelsens arbejde

For det første år er nedenstående forretningsgange for foreningen besluttet af den stiftende
generalforsamling.
Forretningsgangene evalueres ved bestyrelsens ordinære møde i november ’18 og eventuelle ændringer i
forretningsgangene forelægges den ordinære generalforsamling i marts 2019 til orientering.

Bestyrelsens mødekalender
Der afholdes ordinære møder i bestyrelsen 4 gange årligt i den første uge af månederne februar, maj,
august og november.

Ansøgninger
Bestyrelsen behandler på de ordinære møder alle ansøgninger indkommet senest 2 uger før mødet.
Ansøgninger skal omfatte alle oplysninger på det udarbejdede ansøgningsskema (bilag) samt et budget
over indtægter og udgifter i hovedtal på foreningens budgetskema (bilag).
Ansøgere meddeles godkendelse/afslag senest 8 dage efter afholdt bestyrelsesmøde

Udbetaling af midler
Godkendte tilskud udbetales på anfordring ved overførsel til bankkonto med 50% tidligst ved godkendt
ansøgning og 50% tidligst ved aflagt regnskab og evaluering.

Egenbetaling
Ansøger skal selv kunne frembringe 25% af den samlede finansiering af aktiviteten.

Ansøgningsberettigede
Ansøgningsberettiget er jf. vedtægternes §5: Borgere, foreninger, virksomheder og grupper af personer.

Regnskab for og evaluering af aktiviteter
Aktiviteter, der modtager tilskud, evalueres kortfattet af ansøger vedlagt regnskab i hovedtal udfyldt i
foreningens regnskabs- og evalueringsskema.
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Gentagelse af aktiviteter
Der kan kun søges for én aktivitet pr. ansøgning. Der kan evt. søges om tilskud til en tilsvarende aktivitet på
et senere tidspunkt.

Evaluering af foreningens aktiviteter med partnerne
(Realdania og Ikast-Brande Kommune)
Der foretages en fælles evaluering af foreningens aktiviteter minimum én gang årligt i november måned.
Derudover samarbejder foreningen med partnerne om løbende dokumentation af foreningens arbejde og
resultater ligesom foreningen bidrager til vidensdeling overfor interesserede kontakter i andre byer i IkastBrande Kommune eller andre steder.

Yderligere forretningsgange
Ved evalueringen af foreningens arbejde efter det første år overvejes om der eventuelt skal fastlægges
forretningsgange på følgende områder:
•
•
•
•

Skal der fastsættes et maximalt beløb pr. projekt?
Hvordan vurderes om aktiviteter har ”traditionspotentiale”?
Hvordan vurderes om aktiviteter omfatter ”fællesskab og samskabelse”?
I hvor høj grad og hvordan imødekommes ansøgninger om køb af fysiske anlæg/aktiver?

I det første år vurderer bestyrelsen ansøgningerne i forhold til ovenstående punkter.

Bilag:
Ansøgningsskema
Budgetskema
Evaluerings- og regnskabsskema
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