Foreninger der søger tilskud 2019

Nye foreninger

F.nr.

Onsdagsoasen

27900

Medlemstilskud i kr.
3.000

Medl. u/o
25 år
13/4

Aktivitet
Kirkeligt ungdomsarbejde

Foreninger, der søger tilskud for hele 2019

Onsdagsoasen
Foreningens formål er gennem aktiviteter og samvær at give medlemmerne evne og lyst til
selvstændigt at tage stilling, styrke deres tillid og få en demokratisk forståelse.

Foreninger, der søger tilskud for marts – december 2019
Kendte
foreninger
Børnebasket
København

F.nr.
27629

Medlemstilskud i kr.
32.900

Medl. u/o
25 år

Aktivitet

140/0

Basket

Børnebasket København
Det er foreningens formål at udbrede kendskabet til basketball for alle børn i København.
Børnebasket København ønsker at give alle børn i København mulighed for at dygtiggøre sig i
basketball sammen med andre børn.

Nye foreninger
Quidditch
Copenhagen
Dankurd I/F
Paidokipos Børneklub

Medlemstilskud i kr.
27901 2.820
F.nr.

27892 916
27903

2.163

Medl. u/o
25 år

Aktivitet

11/2

Idræt

9/5

Fodbold

26/35

Kultur

Quidditch Copenhagen
Quidditch Copenhagen har til formål at udvikle medlemmernes fysiske, strategiske og sociale
kompetencer og skabe et inkluderende og engagerende rum for alle uanset evner, køn og seksuel
orientering. Foreningen har ligeledes til formål at fremme sundhed og sammenhold igennem
quidditch og relaterede sociale aktiviteter. Derudover har foreningen også til formål at udbrede
kendskabet til quidditch til befolkningen.

Foreninger der søger tilskud 2019
Dankurd I/F
Foreningens formål er at udbrede kendskab til og færdigheder i fodboldspil
Paidokipos Børneklub
Formålet er at promovere interkulturelle kompetencer hos græske førskolebørn og deres
forældre. Dette gøres ved at arrangere multikulturelle undervisningsbegivenheder.

Afslag
Liberal Alliances Ungdom
Foreningen har søgt lokaletilskud til et foreningslokale på Frederiksberg. Der ydes kun
lokaletilskud til privatejede lokaler beliggende i København Kommune og foreningen er
administrativt meddelt afslag.
SEIN
Foreningens formål er at skabe et digitalt magasin og fællesskab skabt af og for unge i alderen 15
til 25 år der skal udkomme i hele Danmark.

