UNGDOMSREJSE-KONTO
VEDTÆGTER:
1.:

Formål.
På foranledning af familien til afdøde medlem af ASG Kaj Hansen, er denne konto stiftet
med det formål, at kunne yde tilskud til særlige ungdomssrejser i ASG
Kontoen er etableret gennem en sammenlægning med den i forvejen eksisterende ASG’s
Ungdomsrejsekonto, som stiftedes i 1995.

2.:

Tilskud
Der kan ydes tilskud til alle former for idrætsrejser for ungdomsspillere, der er medlemmer
af ASG og som ikke er i kontingentrestance på tidspunktet for rejsens gennemførelse.
Der kan ikke søges om tilskud til deltagelse i turneringsbestemte rejser.
Tilskud kan bevilges med 50% af deltagerens egenbetaling.
Ved ansøging skal andre tilskud oplyses.

3.:

Ungdomsrejsekontoen
Indbetalinger til kontoens beholdning kommer fra:
1) Fra evt. overskud i ASG’s årsregnskab
2) Eventuelle gaver fra anden side
Rejsekontoens midler bogføres på selvstændig konto i ASG’s regnskab.

4.:

Ansøgning om tilskud
Ansøgninger om rejsetilskud sker med særligt skema. Skemaet skal afleveres til foreningens
kasserer/formand, vedlagt udførligt budget for rejsen og liste over de ASG medlemmer der
søges om tilskud til. Til summen af ansøgninger om tilskud til rejser, der afholdes i perioden
1. januar til 30. juni kan der højst bevilges 50% af kontoens rådighedsbeløb og der skal til
stadighed være mindst 500 kr. på kontoen.
ASG’s kasserer foretager ind- og udbetalinger.

5.:

Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret. Der skal føres regnskab over beholdning og udbetalinger.
Regnskabet føres af ASG’s kasserer.
Regnskabet fremlægges ved ASG’s generalforsamling.
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AFDELING:______________________________

HOLD:________________________

REJSEN GÅR TIL:_________________________

DATO FOR REJSE:_______________

REJSENS FORMÅL:______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
BUDGET FOR REJSEN (specifikation af
udgifter fordelt på rejseudgift, ophold og
forplejning pr spiller, der er medlem af ASG):

FORÆLDRE / EGEN
BETALING

Evt. tilmeldingsgebyr

Pr. person /spiller

Rejseudgifter:

Kr.:___________

Opholdsudgift

HUSK! ifølge vedtægten kan der max søges om
50% af egenbetalingen – og højest 200 kr. pr
spiller.

Forplejning:
Egenbetaling:
I alt

Ud fra ovenstående oplysninger søger vi hermed rejsekontoen om kr. pr spiller:
I alt (antal deltagere der er medlemmer af ASG, gange ovenstående beløb:

______________

______________

INDSTILLING FRA ASG’s _____________ afdeling
Indstillingsdato:________________
Indstilles af:_________________________________________________________

BEHANDLING I ASG’s HOVEDBESTYRELSE
Ansøgning imødekommet / afslag: ______________

___________________________________

Dato

KOPI FREMSENDES TIL AFDELING OG
KASSERER

for ASG’s forretningsudvalg

HUSK! Der udbetales kun det godkendte beløb
pr. spiller der deltager på rejsen. Inden
udbetaling af tilskud skal ASG’s kasserer derfor
have liste over deltagende ungdomsspilere. Der
kan ikke udbetales tilskud til personer der er i
kontingentrestance.
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