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Radmarn:!sgade 60,
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Fadderskab pAkrontr 1OQ.OOO i 2007 frill BG Fond,n til Ott
soseialpsykologlske frl8p!dfor udst.die unae Gaderummet - Regnbuen.
Det er en glBede at maddele, at fondens bestyrelse pa sit natop afholdte
rnede har bevilget at sakaldtfadderskabpa kroner 100.000 i 2007 til
Gaderummet- Regnbuan.
For tildelinsen at fadderskabet swider felgende batingelser:
Midleme skal i vides muligt omfangkommefristedets klienteltil gode i form
af tittag sam det ellers ikke have vmrat muligt at gennemfere, og der vii
inden 30. september 2007 skulle indsendesen kortfattet redeglllreise til
fonden dar beskriverde sktMteter der er gennemflilrloverfor malgruppen,
ved tildelingen at de anvistamidler. Der skal sam sagt vaere tale om tiltag
det uden donationen- ikke havda varet mullgt at aMide.
Fondensmidlsr vii sAIedes ikke kunneanvendes til dmknfng af driftsudgifter,
Il1lnninger, kontorholcl eller lignende, men fonden er selvsagtopmaerksom pa
at det i forbindelse mad arrangementernes afvikling kan vaere n"dvandigt
mad udgJfter til f.aks. ledsagelsem.m., men fortsat med fornfllden skalen til
at mldlernebedst mUligt kommerk1ienterne til goda.
FondanviI i 2007 indgA6 - 8 tilsvarende 'fadderskaber" med en raekke
institutionerog eftarevalueringen pr. 30. september 2007 vii der blive taget
stilling til udbyttet af ordningen, og om ordningenkan fortscetta i yderligere
an periods.
sarremt Gaderummet • Regnbuen kan tils/utte sig indholdet i denne
bevil/ingsskrive/se bedasvedlagte kopi underskrevet 09 returneret til fonden,

sarnmsn med oplysningen om organisationens CVR nr. og
bankkontooplysninger.
NAr fonden modtagerdet I!Inskede materialevii den anvise donationenog
saette'fadderskabetikraflr.
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Undertegnede Gaderummet - Regnboen v/cand.psych. Kalle Birch·Mad$en

erkleerer sig halVed indforstaetmed betingelseme i deUe tilsagnsbrev

omkring BG Fondensydefse af et Fadderskab pa kroner 100.000greldende
lor 2007.
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Cand.psych Kalle Birck-Madsen
Gaderummet - Regnbuen
Radmandsgade 60
2200 Kabenhavn N

Kabenhavn, den 8. januar 2007.
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Fadderskab på kroner 100.000 i 2007 fra BG Fonden til Det
social~svkoloaiskefristed for udstadte uncie Gaderummet - Reanbuen.
Under henvisning til fondens bevillingsskrivelse af 8. december 2006 skal
det herved meddeles, at fonden d.d. har overfart kroner 100.000 til
Gaderummet Regnbuens konto i Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5361,
kontopr. 0415718.
Der henvises i avrigt til betingelserne i bevillingsskrivelsen.
Hermed er fadderskabet trådt i kraft, og fristedet kan iværksætte de
'
planlagte aktiviteter.
Fonden ser frem til at modtage en kortfattet redegarelse for de gennemfarte
aktiviteterdindenudgangen af september 2007.
Med venlig hilsen
BG Fonden
Lone Wisborg
Fondschef
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Gaderummet - Regnbuen
v/cand.psych. Kalle Birch Madsen
Radmandsgade 60,
2200 Kebehavn N.
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Den 2. marts 2007.
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Krere Kalle.
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RjerteIig tak: for beseget i fonden da jeg i tirsdags holdt afskedsreception og
dermed forlod arbejdsmarkedet - sadanda,

11

Ogsa en stor tak for den dejIige flaske whisky som jeg modtog og for den helt
uvurderlige collage som Gaderummets beboere havde signeret. leg beder dig
yenligst WIse aile beboeme og sige hjertelig TAK.
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Det bar veeret 45 speendende ar med arbejdet i Bikuben, BG Bank og i fondene, og
heldigvis tar jeg lejlighed til at bevare kontakten med arbejdet omkring Bikuben
Kollegiet i AaIborg.
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leg ensker dig og Gaderummet held og lykke med det fortsatte vigtige og
sprendende arbejde i hver dag udferer,

Hoig

