
Ansøgningsblanket med bilag kan alene sendes pr. mail til:  
 
WTC Advokaterne 
Skolegade 24 
4800 Nykøbing Falster 
wtc@wtc.dk  Dato:________________ 

 
A N S Ø G N I N G 

om støtte fra 
De Lolland-Falsterske Vestreblade af 1914´s Fond 

 
1. Ansøgers navn:  ___________________________________________________________________ 
 CPR-nr./CVR nr.: ___________________________________________________________________ 
 Adresse: ___________________________________________________________________ 
 Konto nr.: ___________________________________________________________________ 
 
2. Eventuel landsorganisation: ______________________________________________________ 
 
3. Kontaktperson:  ___________________________________________________________________ 
 Telefonnummer: ___________________________________________________________________ 
 Mail: ___________________________________________________________________ 
 
4. Kort begrundelse for ansøgningen (stikord): 
 __________________________________________________________________________________ 
 
5. Beløb der søges om: ________________________________________________________________ 
 
6. Tidspunkt for beløbets anvendelse: _________________________________________________ 
 
7. Oppebæres der midler fra det offentlige til ansøger eller det ansøgte projekt?  
 Hvis ja, hvilke midler:  ________________________________________________________________ 
 
8. Er der søgt eller givet tilsagn om støtte fra andre til det ansøgte projekt: 
 Hvis ja, hvilke og hvor meget:  ____________________________________________________ 
 
Ansøgning skal være bilagt med følgende: 
 
- en mere udførlig begrundelse for ansøgningen, 
- regnskabsoplysninger og lignende. 
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VEJLEDNING 
 

De Lolland-Falsterske Venstreblade af 1914´s Fond er stiftet pr. 1. januar 1976, efter at Lolland-Falsters 
Venstreblade A/S, der udgav de radikale venstreaviser på Lolland-Falster, var ophørt med at udgive aviser 
pr. 1. juli 1971. Aktieselskabet overdrog herefter samtlige sine aktiver til Fondet i forbindelse med dets stif-
telse pr. 1. januar 1976. 
 
Formålet for Fondet er ifølge vedtægterne: 
 
At yde støtte til udbredelse af Det Radikale Venstres tanker og ideer, og dets politiske målsætning på Lol-
land og Falster ved at yde støtte i forbindelse med valg. Støtte kan endvidere ydes til trykning og udsendel-
se af publikationer, evt. periodiske, med det nævnte formål. 
 
Endelig kan der ydes støtte til kulturelle formål i almindelighed på Lolland og Falster, såsom udgivelser ved-
rørende historiske og arkæologiske emner, byhistorie, museums- og arkivvirksomhed, bygningsfredning og 
restaurering, kunstnerisk udsmykning, musik og teater, når det må antages, at indholdet eller formålet ikke 
strider imod Det Radikale Venstres liberale grundholdning. 
 
Fondets midler kan ikke anvendes til støtte eller hjælp for enkelte personer eller til fremme af erhvervs-
mæssige formål af nogen art. 
 
Ansøgere til Fonden skal således dokumentere, at der er tale om aktiviteter i videste forstand, der kan an-
ses for at have et kulturelt formål samt dokumentere, at aktiviteten geografisk vedrører Lolland og Falster. 
 
Ansøgninger fra foreninger, institutioner, selskaber og andre juridiske personer skal bilægges vedtægter 
samt det sidste godkendte regnskab. 
 
Fondsbestyrelsen behandler alene ansøgninger på bestyrelsesmødet i maj måned. Ansøgninger skal der-
for være modtaget senest den 15. marts, for at komme i betragtning i det pågældende år.   


