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Ansøgning om lån fra 

KFUM-Spejdernes EJENDOMSPULJE/Jens Granes Fond 

Ansøger 

Gruppe/center/institution:  

Adresse:  
 

 

Kontaktperson       
Navn:    

Adresse:  

Email:  

Telefon:  

 

Beskrivelse af projektet(resumé) 
 

 
Vedlæg følgende bilag(obligatorisk): 

 Projektbeskrivelse 
 Kortskitse 
 Fotos 
 Specifikationer(tilbud fra håndværker o.lign) 

 senest afsluttede regnskab for gruppen/centret 
 
Såfremt der søges på vegne af en selvejende institution, skal der vedlægges: 

 vedtægter 
 senest afsluttede regnskab 

Ejendomsoplysninger  

Ejendommens matr.nr.:   By:  Sogn:  

Ejendommens areal(m2):   Afstand i km. fra enhedens hjemsted:  

Ejendommens adresse:  

Ved bofællesskab/byejendom oplys beboet areal(m2):   

 
  

Modtaget den  

Ansøgning nr.  
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Oplysninger ved køb af ejendom/bygning 

Købesum  

 

Købesummens 
finansiering: 

Gave eller lån fra kommune  

Lån i realkredit  

Lån i pengeinstitut  

Enhedens eget indskud  

Anden finansiering  

Ansøgt lån(30 % af købesummen, dog max. 100.000 kr.)  

Finansiering af købesum i alt  

Oplysninger ved nybygning/ombygning/indretning 
 

Byggeudgifter Håndværkerudgifter  

Værdi af eget arbejde  

Honorarer, gebyrer, renter m.v.  

Andet  

Samlede byggeudgifter  

 
Finansiering Lån i Realkredit  

Lån i pengeinstitut  

Fonde, gaver  

Egen opsparing  

Værdi af eget arbejde  

Ansøgt lån(30 % af byggesummen, dog max. 100.000 kr.)  

Finansiering byggeudgifter i alt  

Tidsplan 

Køb eller påbegyndelse af byggeri/ombygning – dato  

Forventet afslutning af byggeri/ombygning - dato  

 
 

Andet 

 Ja Nej 

Sker købet/byggeriet sammen med andre    

Hvis ja oplys hvem  

 
 

 
Dato: __________________________ 
 
 
 
Underskrift: _______________________________________________ 
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