OPTAGELSESBEGÆRING TIL FORENINGEN ”REGNBUEN”
Undertegnede anmoder hermed om medlemskab af foreningen ”Regnbuen”, d.v.s. med ret til at
blive bisat på foreningens urnegravsted.

Navn:
Cpr.nr.:
Gade:
Postnummer/By:
E-mail-adresse:
I forbindelse med min underskrift på denne begæring erklærer jeg, at have accepteret foreningens
formål og vedtægter, herunder bestemmelse om økonomi (§ 8, stk. 4).
Jeg ønsker flg. inskription anført på en ”Navnesøjlen” på graven:
Navn på søjlen:
Mit navn ønskes anbragt på navnesøjlen i tilknytning til min partner.
Angiv navn:
Intet navn (sæt kryds):
Ovennævnte ønsker om navn / ikke navn kan ikke efterfølgende ændres uden min egen fornyede
underskrift. Evt. arvinger kan således ikke ændre på ovennævnte forhold.
Dato		

Underskrift

_____

_________________________________________________

Til vitterlighed:
Navn på medlem af ledelsen:

Underskrift:

			

Vedlagt navneliste over foreningens ledelse, der kan kontaktes af efterladte / pårørende ved personens død.
Medlemskab af foreningen er først gældende når foreningen har modtaget indskuddet på 2.500 kr.
Indskud kan indbetales på foreningens bankkonto i Danske Bank:
Reg.nr.: 1551 – Kontonr.: 10716411 – eller pr. check til en af ledelsens medlemmer.
Fornyelse sker hvert femte år – Pris pr. gang 500 kr.

Bilag til optagelsesbegæring – Foreningen ”Regnbuen”
CPR-nr. / Navn på medlem:

Ved dødsfald kontaktes et af flg. medlemmer af foreningens ledelse:
Navn

Adresse

Telefon / E-mail

Bruno Pedersen.
Formand for Regnbuen

Reventlowsgade 24, 3. th
1651 København V

Tlf.: 3323 3463
Mobil: 4133 6983
E-mail: Reventlowsgade24@gmail.com

Finn Brændgaard
Kasserer for Regnbuen

Kongevejen 485 B
2840 Holte

Tlf.: 4542 0411
Mobil: 5027 0545
E-mail: finnbgaard@gmail.com

Ove Carlsen

Priorvej 11, 5.c
2000 Frederiksberg

Tlf.: 3582 1703
Mobil: 2149 1025
E-mail: ovecarlsen@ovecarlsen.dk

Bent Hansen

Viktoriagade 9, 1.th.
1655 København V

Mobil: 51 24 5141
E-mail: bent0033@hotmail.com

Det påhviler hvert medlem selv at sørge for at efterladte / pårørende er bekendt med vedkommendes medlemskab af denne forening. Såfremt dette ikke er sket/opfyldt, kan foreningen ikke
drages til ansvar.
Tilbagebetaling af indskud (§8, stk. 1 og 2) vil derfor ikke kunne kræves af evt. efterladte.

