
























 





















      

      

      

      

      

      

      

      

      

      




     

      

 









  

  

 

 




	f navn: 
	telefon: 
	Foreningens adresse: 
	f e-mail: 
	f CVR: 
	egne: 
	lejede: 
	Lejede loka ler AdresseRow1: 
	Egne loka ler AdresseRow1: 
	EmneRow1: 
	Undervis ningstimer hele timerRow1: 
	Lokaleleje Faktisk lo kaleudgiftRow1: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow1: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow1_2: 
	Lejede loka ler AdresseRow2: 
	Egne loka ler AdresseRow2: 
	EmneRow2: 
	Undervis ningstimer hele timerRow2: 
	Lokaleleje Faktisk lo kaleudgiftRow2: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow2: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow2_2: 
	Lejede loka ler AdresseRow3: 
	Egne loka ler AdresseRow3: 
	EmneRow3: 
	Undervis ningstimer hele timerRow3: 
	Lokaleleje Faktisk lo kaleudgiftRow3: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow3: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow3_2: 
	Lejede loka ler AdresseRow4: 
	Egne loka ler AdresseRow4: 
	EmneRow4: 
	Undervis ningstimer hele timerRow4: 
	Lokaleleje Faktisk lo kaleudgiftRow4: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow4: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow4_2: 
	Lejede loka ler AdresseRow5: 
	Egne loka ler AdresseRow5: 
	EmneRow5: 
	Undervis ningstimer hele timerRow5: 
	Lokaleleje Faktisk lo kaleudgiftRow5: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow5: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow5_2: 
	Lejede loka ler AdresseRow6: 
	Egne loka ler AdresseRow6: 
	EmneRow6: 
	Undervis ningstimer hele timerRow6: 
	Lokaleleje Faktisk lo kaleudgiftRow6: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow6: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow6_2: 
	Lejede loka ler AdresseRow7: 
	Egne loka ler AdresseRow7: 
	EmneRow7: 
	Undervis ningstimer hele timerRow7: 
	Lokaleleje Faktisk lo kaleudgiftRow7: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow7: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow7_2: 
	Lejede loka ler AdresseRow8: 
	Egne loka ler AdresseRow8: 
	EmneRow8: 
	Undervis ningstimer hele timerRow8: 
	Lokaleleje Faktisk lo kaleudgiftRow8: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow8: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow8_2: 
	Lejede loka ler AdresseRow9: 
	Egne loka ler AdresseRow9: 
	EmneRow9: 
	Undervis ningstimer hele timerRow9: 
	Lokaleleje Faktisk lo kaleudgiftRow9: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow9: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow9_2: 
	Lejede loka ler AdresseRow10: 
	Egne loka ler AdresseRow10: 
	EmneRow10: 
	Undervis ningstimer hele timerRow10: 
	Lokaleleje Faktisk lo kaleudgiftRow10: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow10: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow10_2: 
	Lejede loka ler AdresseRow11: 
	Egne loka ler AdresseRow11: 
	EmneRow11: 
	Undervis ningstimer hele timerRow11: 
	Lokaleleje Faktisk lo kaleudgiftRow11: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow11: 
	Udfyldes af Kultur og FritidRow11_2: 
	Lejede loka ler AdresseRow12: 
	Egne loka ler AdresseRow12: 
	EmneRow12: 
	I alt: 
	I alt_2: 
	I alt_3: 
	I alt_4: 
	Dato: 
	Underskrift: 


