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Fredericia Kommune 
Kultur og Idræt 
 
Att: H Birgitte F Langkilde Jakobsen 
 
 
 
 
 
Ansøgning om tilskud til våbenskab. 
Jævnfør vedhæftede brev fra Midt- Vestjyllands Politi (Adm Center Vest, Våben) af 19. september 2016, fremgår 
det, at FFFIF er blevet pålagt at indkøbe et nyt og mere sikkert våbenskab til opbevaring af foreningens våben i 
Fredericia Idrætscenter. Ikke fordi de skabe vi har brugt indtil nu ikke var godkendte skabe, men fordi det totale 
antal våben der opbevares i Fredericia idrætscenter gør, at skabene skal være af en bedre sikkerhedsgodken-
delse. 
Da der har været udfordringer med levering af våbenskabet har der hele tiden været dialog med politiet desan-
gående. 
Nu er skabet endelig blevet leveret og skabet skal nu afregnes. Pris 15.500 kr incl moms og levering – se vedhæf-
tede faktura fra Skyttebutikken. 
FFFIF har ikke taget højde for denne udgift, da de skabe vi jo havde tidligere var godkendt til det antal våben vi 
opbevarede i Fredericia Center. 
 
FFFIF ansøger hermed om et tilskud på 75% svarende til 11.625 kr, således at foreningen har en egenfinansie-
ring på 25%. 
 
Foreningens økonomiske situation er desværre lidt anstrengt. Regnskabet for 2016 vil komme til at udvise et 
underskud på 30-35.000 kr, da vor satsning på en ny event i 2016 ”Xtreme Mandehørm” gav et meget stort un-
derskud. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Karl Gustav Sørensen 
Formand 
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