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(Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50.000 l<r. eller derunder,)

Oplvsninger om indsamlingen

lndsamlingsnævnets j.nr.: 2g-7 90-02509

lndsamlers navn(e): Future Class / Jeppe Vinum

lndsamlingsperiode: 27.6.2020

tndsam lingskontoens registreri ngs- og konton u mmer: reg. nr: 2450 KT. n r:4396421386

Oplvsnir"Lger,om ind!ægter og udgifter

I

lndkomne bidrag 7199,45 kr

- Administrationsudgifter i alt 3901 ,44 kr

lndsamlingens overskud

(indkomne bidrag fratrukket evt. udgifter) 3298,01 kr

Specifikation af administrationsudgifterne (fx gebyr til lndsamlingsnæVnet):

Udgifterne ved administrationen af indsamlingen skalvære specificerede, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgø-

relse om indsamling m.v. af 27 . juni 20L4.

Ad m i n ist ratio nsudgifte r Be løb

Gebyr til lndsamlingsnævnet 1100,00 kr.

Koda afgift 1239,94 kr

oprettelse af Mobilepay 999,00 kr

oprettelse af lnmobile 562,54 kr

kr.

kr

kr

I alt 3901 ,44 kr



Anvendelse af indsamlingens overskud

Anvendelsen af indsamlingens overskud skal være specificeret, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk.

lndsamlingens overskud er indkomne bidrag fratrukket eventuelle administrationsomkostninger.

Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb

Tilskud til kommunens frivilloge forenin- l<r.

ger fordelt af Kløften Havefestival 2220,00 u,.

Tilskud til musikere 1078,01 kr
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I alt 3298,01 kr

lndsamlingens overskud er endnu ikke anvendt, og undertegnede eftersender inden et år fra i

dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til lndsamlingsnævnet, jf, § 9, stk. 4,

jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsbekendtgørelsen.

Underskrifter

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foreta-

get i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgØrelsen, jf, be-

kendtgørelsens § 8, stk. 3. (OAS: VeO komiteer skal blanketten underskrives af alle tre komitemedlemmer)
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