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RoskiLde og Omegns Fugleskgdningsselskcb
Stiftet 28. cugust l7B7
v. Henrik Lundgren Brandt
Rørholm l6
4000 Roskitde

17. februor 2012
Ansøgningsnr. TF- R-43886-2012

Bedes onført ved henvendetse

Med henvisning til Deres onsøgning of 2l-12-ll gtæder det os ot kunne meddele Dem, ct
Tuborgfondet hor bevilget et betøb pd

25.000 kr.

tit indkøb of to nge sctonrifler med messingploder, fcnefod og sclutkcnon i ontedning of
selskcbets 225 drs jubitæum i 2012.

Titscgnet om støtte er gæLdende for et dr og bortfolder, sdfremt udstgret ikke er købt inden
dc, elter det ikke over for fondsbestgrelsen er dokumenteret, ct det viI ske inden for et
nærrnei-e bestemt tidsi'u m.

Fondsbestgrelsen viLLe sætte pris pd, om det of relevcnte pubtikctioner, hjemmeside etc.
måtte fremgd, ot soLonrifler, messingplcder, fcnefod og sctutkcnon er skænket of Tuborg-
fondet, [igesom vi gerne til sin tid vil modtcge et eksemptar of det trgkte mcteric[e.

Biltedfil.er med Tuborgfondets [ogo, som De kon bruge i den forbindelse, kcn hentes pd Tu-
bo rgf o n d ets hj e m m esi d e : www.tu bo rgf o rr dCLd&.

Ndr udstgret er onskcffet, beder vi Dem fremsende dokumentotion for indkøbet. Do vi ger-
ne vil se resuttatet og ved scmme Lejlighed overrække det bevitgede be[øb, bedes De ven-
ligst sætte Dem i forbindelse med vort sekretcrict for ot træffe ncermere oftcle herom. Ti[
brug for udbetoling of beløbet i forbindelse med overrækkelsen beder vi Dem oplgse bonk-
registrerings- og kontonummer. Disse oplgsninger kcn evt. sendes pr. moiLtil
tiLtrergf ald.q@{siisbe$.{.as

Med venlio4iilsen
ruhpnCÆNDEr
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'Peter Mde Rcsmussen
Underdirektør
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Roskitde og omegns Fugteskgdningsselskob 17. februor 2Ol2
stiftet 28. ougusllTgT AnsøgningsnummerTF-R-43886-2012

v. Henrik Lundgren Brondt bedes onført ved henvendelse.

Rørhotm 16

4000 RoskiLde

Vedr.: Bevilting pd kr.25.000,00

I fortsætte[se of de fondslove, der btev vedtoget af Folketinget i l9B4 med ikrofttræden
den l. jonucr 1987, hor skcttemgndighederne stillet krcv om, ot fonde og Legoter cnme[der
bevitl,ingstiLscgn med oplgsninger, der kon identificere modtogeren tit mgndighederne.

De bedes derfor venligst, sncrest muligt, returnere dette brev tilfondet med enten CVR-nr.
eller CPR-nr. udfgl.dt.

CVR-nr. (Centrcte Virksomheds Register):

CPR-nr.:

Som føtge of ovennævnte cnmoder vi Dem om ct fremsende blonketten, inden bevillingen
kommer tiI udbetoling.

Med venLig hitsen
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