
Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. 
Hvis et eller flere felter ikke kan udfyldes på grund af manglende oplysninger etc. så indtast et ”-”. Ved nogle 
felter er der angivet en maksimal længde på indtastningen. Længden kan ses på den vejledende tekst til 
hvert felt under overskriften. 

For at ændre på tidligere sider, klik på knappen "Forrige". Vil du gemme skemaet undervejs, så klik på 
knappen "Gem i virtuel sagsmappe". Du kan således på et senere tidspunkt logge på sagsmappen, med 
brugernavn og adgangskode, og fortsætte færdiggørelsen af skemaet. 

Bemærk at skemaet ikke kan gemme med vedhæftninger. Disse skal vedhæftet umiddelbart inden 
indsendelse af skemaet. Bemærk også, at systemet automatisk logger brugeren af efter 15 minutter uden 
aktivitet. Husk derfor at gemme løbende. 

Peg med musen på overskiften til et felt for at få en uddybende forklaring til feltet.  

Når du indsender et ansøgningsskema elektronisk, modtager du, via mail, en automatisk kvittering for din 
indsendelse. En kopi af det indsendte vil være vedhæftet denne mail.  

Spørgsmål til ansøgningsskemaet kan rettes til puljer@nyidanmark.dk

Du kan downloade et eksempel på ansøgningsskemaet for at få overblik over, hvilke felter, der skal udfyldes. 
Eksempel på ansøgningsskema her.  

Almindeligvis behandler ministeriet kun ansøgninger, hvis projektformål falder ind under formålet for den 
ansøgte pulje. 

Forebyggelse af kriminalitet

Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema

Vælg hvilken pulje, du vil søge:
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1. Generelle oplysninger

Thorsgade

Gadenavn

63

Nr.

2

Bogstav

mf

Etage Side

2200

Postnummer

København NKøbenhavn N

By

Ansøgers navn:

18194279

SE-nummer/CVR/CPR:

Gaderummet

24879126 kallebm@mail.dk

Tlf. nummer E-mail

Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden:   (Med tegningsberettiget menes 
den person, der kan forpligte institutionen/virksomheden økonomisk) 

Birch-Madsen

Djakowska

EfternavnMellemnavn

Efternavn

Fornavn

Mellemnavn

Kalle

Alina

Fornavn

Navn på projektleder og kontaktperson:

2. Projektets titel 

Projektets titel

3. Projektperiode

Den gule stue - sidste stop før udvisningen. Rådg.&aktivitetssted for unge m.bet. udvisningsdom

Afkryds feltet, hvis der ansøges om støtte til dette projekt fra andre af ministeriets puljer:

Angiv venligst navnet på puljen/puljerne:

Navn på pulje

Navn på pulje

Navn på pulje

2009-01-16 "Ansøgning udviklingsprojekter under satspuljen", Velfærdsministeri

2009-02-16 Ansøgning "Tips&Lotto til særlige sociale formål", Velfærdsminisetrie

2009-02-09 Ansøgning "Aktivitetstilbud på væresteder mv", Velfærdsministeriet

Tlf. nummer

22316322 gretsche@hotmail.com

E-mail

gfedcb

Adresse:
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4. Ansøgt beløb inklusiv moms

15-08-2009

1290000

Dato for projektets start- og sluttidspunkt: 

30-06-2012

Start dato Slut dato

5. Har ansøger tidligere fået bevilliget økonomisk støtte fra Integrationsministeriet til dette 
eller andre projekter?

År

År

År

Journalnummer

Journalnummer

Journalnummer

Ansøgt beløb, kr.

Ansøgt beløb, kr.

Ansøgt beløb, kr.

Bevilliget beløb, kr.

Bevilliget beløb, kr.

Bevilliget beløb, kr.

Der kan normalt ikke ydes tilskud til udgifter, der vedrører aktiviteter, der er igangsat før, der foreligger 
tilsagn fra Integrationsministeriet.
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6. Resumé af projektet

Formålet er at bidrage til, at mindske antallet af unge dømte til betinget udvisning som begår kriminalitet i 
prøveperioden.  
 
Hovedaktiviteterne er at tilbyde unge med det gule kort og deres familier, med særlig fokus på de yngste 
brødre og søstre, en faglig socialpsykologisk rådgivning samt et døgnåbent udviklings- og aktivitetssted, hvor 
brugerne selv tager ansvar for det der foregår på stedet og i samarbejde med fastansatte personale og 
frivillige tilrettelægger, igangsætter og gennemfører aktiviteterne.  
 
Forventede resultater: på kort og mellemlangt sigt skal antallet af tilbagefald til kriminaliteten blandt unge 
med det gule kort mindskes, samtidigt med at antallet af velkvalificerede frivillige bistandsværger og 
støttepersoner for unge kriminelle med anden etnisk baggrund øges. På langt sigt skal andelen af yngste 
brødre og søstre til de betinget udvisningsdømte unge, der fristes af kriminelle løbebane, reduceres.

Den primære målgruppe er unge dømte til betinget udvisning i aldersgruppen 18-30 i socialt belastede 
boligområder på Nørrebro, Albertslund, Glostrup og Ishøj, der ikke er i arbejde eller under uddannelse, men 
forsørges af en art overførselsindkomst - eventuelt helt uden kontakt til det etablerede system.  
 
Den sekundære målgruppe er yngre søskende til de udvisningsdømte, samt andre unge mellem 18 og 30 år i 
de ovennævnte områder, uanset etnisk oprindelse, med eller uden en behandlingsdom, der på grund af 
massive psykosociale problemer anses for at være kriminalitetstruede. Dertil kommer en gruppe frivillige 
ressourcestærke unge. 

8. Projektets formål

7. Projektets målgruppe(r)

En kort beskrivelse - max 10 linier- af projektets formål, hovedaktiviteter og forventede resultater.

Er der tale om flere målgrupper, beskrives de særskilt. Hvor mange personer omfatter målgruppen 
kvantitativt, hvilke personer er der tale om, f.eks. køn, alder, forsørgelsesgrundlag mv.? Beskrivelsen må 
maksimalt være 10 linier.

Hvad ønskes opnået med projektet, herunder sammenhæng med puljens formål? Hvilket behov skal 
imødekommes? Hvad er de umiddelbare - eller kortsigtede - mål? Hvad er de mere langsigtede mål med 
projektet? Beskrivelsen må maksimalt være 10 linier.
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På kort sigt etableres ”Den Gule Stue” (tilbygning til ”Lille Gaderum”, jf. vores ansøgning til 
Velfærdsministeriet), omfattende gratis socialpsykologisk rådgivning samt døgnåbent brugerstyret udviklings- 
og aktivitetssted. I sommeren 06 fik domstolene mulighed for betingede udvisninger som sanktion. 
Muligheden har i starten kun været anvendt i begrænset omfang, men der er en stigende tendens til at bruge 
”det gule kort” i et præventivt øjemed. Den betingede udvisning betyder, at hvis en ung holder sig fri af 
alvorlig kriminalitet i to år efter sin løsladelse, så kan han få lov at blive. Flere faggrupper, der arbejder med 
disse unge, tror ikke på de betingede udvisningsdommes præventive virkning, især hvis de unge er efterladt 
til sig selv og der ikke iværksættes andre støtteforanstaltninger.  
På langt sigt er formålet med projektet at bidrage til, at den gruppe af unge som bliver idømt betinget 
udvisningsdom og efterfølgende begår ny alvorlig kriminalitet, mindskes i betydelig grad.
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9. Projektets aktiviteter

Det er erfaringen fra tidligere projekter – med en døgnåben kollektiv ramme - at i samme grad som den 
unges tages alvorligt, og uden at den unge på forhånd skal ”afregne” en modydelse, da frisættes behovet for 
at tage ansvar, drage omsorg og deltage i det fælles, ud fra ønsket om at følge op på egne interesser.  
Det er projekts opgave at nå unge med betingede udvisningsdomme, så de ikke kommer i situationer, hvor 
det desperate tager over og igen betyder kriminalitet, men at de har et sted, lidt forude, hvor der altid vil 
være plads, tid og rum, hele døgnet – og et miljø, hvor der er andre fremtidsveje for dem, end de hidtidige. 
Projektudviklere har stor erfaring i at arbejde med netværket om en berørt person, og således at det byder 
sig til, som hjælp til den enkelte unges egen udviklingsproces. Med ”Den gule stue” organiseres arbejdet 
således, at det, der kan synes at være et individuelt problem for den enkelte, og som præger den unges liv i 
tung social retning, at det løftes op, så der er fælles hjælp at hente, for kollektive handlinger. Det sker 
gennem fælleshandlinger, og individuelle samtaler. Vi vil søge at gi’ de unge, noget at have et nyt liv i. Det er 
ofte meget ”kreative” unge, men med ideer der trænger til en hjælpende hånd, for den rigtige retning på lang 
sigt. ”Lille Gaderum”, som den store ramme, en meningsgivende og forpligtende sammenhæng, betyder 
kriminelle unge sammen med ikke kriminelle unge. Vi har gode erfaringer med positiv synergieffekt, at de 
ressourcestærke trækker de mere problematiske unge op og væk fra tidligere kriminelle miljøer.  
 
Arbejdet med ”Den gule stue” organiseres selvstændigt, men integreret projekt i "Lille Gaderum", der 
realiseres gennem et ’døgnåbent fristed for unge’, med 2 funktioner: 1. En brugerstyret gratis værested- og 
aktivitetsfunktion, og 2. En behandlingsfunktion, som indeholder gratis psykolog- og rådgivningsbistand. For 
begge funktioner findes forskellige kreative, musiske og visuelle enheder, med fokus på anskueliggørelse af 
livssituationer, og deres løsning, herunder gennem aktivt brug af TV-Gaderummet.  
Som arbejdsredskaber råder projektet over et allerede udarbejdet og stort mangfoldigt visuelt materiale, fra 
koncepter af teoretiske tegninger af praktiske problemløsningssituationer, til videoer, musik og tv-produktion. 

Beskriv hvilke aktiviteter og konkrete tiltag, der skal sættes i værk og gennemføres, for at projektets 
kortsigtede og langsigtede målsætninger kan opnås. Hvor, hvordan og af hvem? Hvilke arbejdsmetoder 
tænkes anvendt? Og på hvilken måde bidrager aktiviteter og metoder til at nå projektets mål? Vis gerne 
sammenhæng mellem de opstillede aktiviteter og projektets konkrete delmål. Beskrivelsen må maksimalt 
være 25 linier.

Hvilke konkrete delmål forventes opnået med projektet. Og hvordan skal de opsatte delmål måles? Delmål bør 
være optimistiske, realistiske og målbare. Beskrivelsen må maksimalt være 25 linier.

10. Projektets delmål
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1) Ca. 3-4 måneder efter projektstart er der indgået samarbejdsaftale med de relevante lokale afdelinger af 
Kriminalforsorgen.  
 
2) Ca. 6 måneder efter projektets opstart er der etableret kontakt til minimum 20 unge med det gule kort, 
hvoraf mindst 6-8 er i rådgivningsforløb. De unge er i stand til at overholde indgåede aftaler i 60 %.  
 
3) Efter 12 måneder er der mindst 1-2 velkvalificerede bistandsværger beskikket i retten for de unge der har 
behov for det. Efter 2 år stiger antallet til mindst 3-4 beskikkede bistandsværger. Behovet for det klarlægges. 
 
 
4) Hvert år arrangeres en fælles ferietur af 3 og op til 7 dages varighed.  
 
5) Der arrangeres fælles spisning mindst 3 gange om ugen, hvor brugerne selv står for planlægning af menu, 
indkøb og madlavning.  
 
6) der iværksættes forskellige sportslige, kreative og kulturformidlende aktiviteter på foranledning af de unge. 
Lektiehjælp eller praktisk hjælp til arbejdssøgning vil indgå i aktiviteterne. 

11. Projektets tidsplan

Skitser tidsplanen for, hvornår de enkelte aktiviteter, der er opstillet i punkt 9 forventes gennemført, samt 
hvornår de enkelte delmål jf. punkt 10 forudsættes at være nået? Beskrivelsen må maksimalt være 40 linier.
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12. Projektets succeskriterier  og forventede resultater

Efterår 2009: Aktiviteter: husmøder i Initiativgruppen Gaderummet og i bestyrelsen for fonden. Planlægning, 
strategiudvikling og målsætning udarbejdes og præciseres. Delmål: den overordnede struktur er på plads i 
slutningen af december måned. Samarbejdsaftaler med relevante aktører. De ønskede indledende kontakter 
til unge med det gule kort, deres familier og relevante myndigheder er gennemført.  
 
Vinter 2009 Der etableres i samarbejde med målgruppen de fysiske rammer for Den Gule Stue. Der udbygges 
netværk i lokalområderne gennem inddragelse af familier, boligforeninger med mere. Delmål: rekruttering af 
personale. Opstartes på stormøder hvor flere relevante parter involveres om den enkelte unge med det gule 
kort. Skabt positiv kontakt til naboerne og boligforeninger i området.  
 
Forår 2010: Erfaringsopsamling. Målgruppen udvides. Handleplanerne justeres. ny delmål udvikles: antallet af 
nye henvendelser viser at vi kan skabe en bæredygtig kontakt til unge med det gule kort. Mindst en 
veluddannet frivillig bistandsværge beskikket for en ung med både behandlingsdom og betinget 
udvisningsdom.  
 
Sommer/efterår 2010. Aktiviteter: udarbejdelse af statusrapport. Målgruppen udvides med prøveløsladte med 
betinget udvisningsdom. Delmål: mindst 2 nye unge med det gule kort henvender sig til stedet for af få 
hjælp. Mindst 1 ung uden tidligere tilknytning til stedet bliver henvist til Den Gule Stue af myndighederne i 
forbindelse med prøveløsladelse.  
 
Vinter/forår 2011: den socialpsykologiske rådgivning og udviklings- og aktivitetsstedet kører. Fortsat tæt 
kontakt til målgruppen og opfølgning på enkeltsager. Delmål: 15 % reduktion i unge med det gule kort der 
ikke deltager i tilbud om rådgivning og/eller aktiviteter.  
 
Sommer/efterår 2011: unge med det gule kort forsøges motiveret til at tage uddannelse og/eller arbejde. 
Delmål: 20 % reduktion i antallet af unge med det gule kort der ikke kan finde og fastholde arbejde eller 
uddannelse.  
 
Vinter/forår 2012: projektet kører. Der kommer første målbare resultater af den præventive virkning: den 
første gruppe unge med det idømte gule kort har overstået prøveperioden og holdt sig fri af alvorlig 
kriminalitet i to år efter sin løsladelse.

Beskriv hvilke effekter projektet forventes at have på lang sigt. Gennem hvilke succeskriterier skal de 
forventede effekter måles? Hvilke metoder bruges til evaluering af succeskriterierne? Succeskriterierne bør 
være optimistiske, realistiske og målbare. Beskrivelsen må maksimalt være 20 linier.
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Succeskriterium 1.: Andelen af unge dømte til betinget udvisning, som begår ny alvorlig kriminalitet er ved 
projektets afslutning reduceret med 50 % i sammenligning med tilsvarende gruppe unge ikke deltagende i 
projektet. Dette registreres og dokumenteres via løbende noter i vores interne elektroniske database og 
efterfølgende sammenlignes med årlig opgørelse over hvor mange projektdeltagere er frafaldet til 
kriminaliteten.  
 
Succeskriterium 2.: Antallet af idømte betingede udvisningsdomme i områderne omfattet af projektet, er 
reduceret med 25 % i løbet af projektperioden, i forhold til gennemsnit. Dette ajourføres løbende gennem 
registre over idømte foranstaltninger.  
 
Succeskriterium 3.: Antallet af de yngste søskende til unge dømte til betinget udvisning, som mistrives (bliver 
indkaldt til trivselssamtale på skole/fritidshjem/klub, henvist til børnepsykiater eller taget af politiet for 
kriminelle handlinger) reduceres med 20 % i forhold til kontrolgruppen.  
 
Succeskriterium 4.: efter endt projektperiode oplever de involverede faggrupper at de er bedre klædt på til 
reelt at støtte op omkring unge ”med det gule kort” og deres familier. Ligeledes føler disse unge, deres 
familier og især yngste søskende, at de har bevæget sig psykisk og social længere væk fra farezonen. Der 
gennemføres korte interview, registret via TVGaderummet, både med fag personerne og unge deltagende i 
projektet. 

13. Geografi

Hvilke lokalområde(r)/kommune(r) er omfattet af projektet? Beskrivelsen må maksimalt være 3 linier.

Projektet er i udgangspunkt tværkommunalt og tværkulturel, med særlig henblik på ghetto områderne på 
Nørrebro, Albertslund/Glostrup og Ishøj.  
 
Det er mening at de opsamlede erfaringer med målgruppen kan implementeres på landsdækkende niveau.
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Projekt "Gul stue" organiseres sin selvstændigt, men integret projekt i "Lille Gaderum". Det bemandes med 2 
fuldtidsansatte med akademisk uddannelse og relevant erfaring. 3 eller 4 studentermedhjælper (optimal 
sammensætning: 1 psykologi, -1 jura, - 1 samfundsvidenskab og 1 socialrådgiver studerende). Dertil kommer 
– måske – praktikanter fra psykologistudium og pædagogisk seminar, som tidligere. Der introduceres et 
tredje trin i strukturen, som skal kaldes "brobyggerne, lokale projektmedarbejdere eller de robuste 
bedsteforældre". Det er et delmål at involvere ressourcestærke familiemedlemmer, og opløse barierene mod 
indgåen i en arbejdsmarkedsstruktur. Brobyggerne tænkes at indgå som timelønnede projektmedarbejdere, 
med begrænsede perioder.

14. Projektets organisering

15. Referencer

Projektet trækker på Gaderummets mangeårige erfaringer med arbejde med udsatte unge på Nørrebro. 
Projektets ophav er fonden Gaderummet-Regnbuen, fra 2005, samt medlemsforeningen Initiativgruppen 
Gaderummet, fra 1996, den psykologiske rådgivning Regnbuen, 1985-2004, samt TVGaderummet med 3 
ugentlige sendetimer på Kanal 23, fra 2007. Ansøger har 25 års erfaring med sociale udviklingsprojekter, 
heraf 15 år som leder, samt 25 års erfaring som psykolog, med alle typer af psykosociale og psykologiske 
problemer, mens projektleder er filosof, der de sidste 8 år kontinuerligt har arbejdet med de sværeste af de 
udstødte unge, med hovedvægt på unge med dobbeltdiagnoser og behandlingsdomme. Projektleder har et 
indgående kendskab til netværksarbejde og til lovgivningen på området. Teoretisk finder vi fundamentet i den 
subjektvidenskabelige psykologi. Organisationen er, i tidligere udgaver, analyseret og dokumenteret et stort 
antal gange. Her skal henvises til ekstern evaluering ved CASA nov. 2002: ”Gaderummet – evaluering af et 
værested med bo- og rådgivningsfunktion for unge”, Gaderummets eget forskningsprojekt fra sept. 2006: 
”PROJEKT INDRE LÆNKE - en undersøgelse af social fastlåshed blandt marginaliserede unge”, samt artiklen af 
ansøger fra okt. 2007:  
”Marginalisering og forståelse af psykiske konflikter – på baggrund af subjektvidenskabelig tilgang”. Alle 
tekster kan findes på www.gaderummet.dk.

16. Projektets samspil med andre initiativer

Projektet er tænkt som en del af den planlagte institution ”Lille Gaderum”. Ved at arbejde både med kollektiv 
og individuel tilgang til såvel kriminelle og ikke kriminalitetstruede unge opnås en symbiotisk synergieffekt, 
som fremmer projektets forebyggende virkning og sikrer, at de unge med ”det gule kort” ikke vender tilbage 
til sit miljø og derfor ikke trækker sine yngre kammerater ind i kriminaliteten.  
 
Projektet arbejder ud fra idéen om helhedsindsats og vil så vidt muligt indgå i samspil med alle de lokale 
initiativer og myndigheder, der er relevante for målgruppen. Der inddrages uddannelsessteder, sprogcentre, 
potentielle arbejdsgivere, kriminalforsorgen, retspsykiatriske afdelinger, tolke og kulturformidlere, familier, 
socialcentre og boligselskaber. Der fortsættes med Gaderummets velfungerende samarbejde med politiet og 
retspsykiatriske klinikker omkring udarbejdelse af personundersøgelser og mentalundersøgelser.

Hvordan organiseres projektet, og hvem er ansvarlig for de enkelte dele af projektet? Beskrivelsen må 
maksimalt være 10 linier 

Beskriv ansøgers erfaringsgrundlag for at gennemføre projektet. Hvilke erfaringer har ansøger med at 
gennemføre lignende projekter? Hvilke erfaringer trækker ansøger på i udformningen og gennemførelsen af 
projektet? Teksten må maksimalt være 15 linier.

Hvorledes koordineres projektet med andre eksisterende eller planlagte projekter. Hvordan indgår projektet i 
den øvrige integrations- og arbejdsmarkedsindsats? Teksten må maksimalt være 10 linier
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Projektet forankres dels gennem videreførelse af de igangsatte og afprøvede forebyggende aktiviteter i 
Gaderummets øvrige arbejde med udsatte unge, dels videreføres de via de involverede Ngo’er, lokale 
samarbejdspartnere, nabofællesskaber og foreninger, og sidst men ikke mindst via genforening af de unge 
med familien. ol.  
 
Endvidere sker forankring gennem efteruddannelse af familiemedlemmer til de betinget udviste unge og deres 
bistandsværger/støttepersoner på relevante kurser.

Hvordan sikres en forankring af projektet og videreførsel af initiativerne efter den planlagte projektperiode? En 
forankringsstrategi er vigtig, hvis projektet skal overgå til drift efter endt projektperiode. Teksten må 
maksimalt være 20 linier

17. Forankring

18. Information/formidling

Hvordan formidles projektets resultater og erfaringer til andre? Hvem er målgruppe for formidlingen? En 
strategi for formidlingen er kun nødvendig, hvis der i projektets formål indgår vidensdeling som et centralt 
aspekt. Beskrivelsen må maksimalt fylde 10 linier.

Målgruppen for formidlingen er psykologer, socialrådgivere, ungerådgivere, sagsbehandlere, tilsynsførende fra 
kriminalforsorgen, frivillige, lokalforeninger og andre der arbejder med kriminalitetstruede børn og unge.  
 
Erfaringer opsamles og formidles løbende gennem forelæsninger, nyhedsbreve, offentlige møder og gennem 
TV-Gaderummet.  
 
Der udarbejdes en større artikel om projektets form, indhold, metode og resultater som bliver offentliggjort 
ved projektets afslutning.
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Vefærdsministeriet 3130000

Navn: Beløb

20. Budgetskema

21. Indtægter

Oplys hvem der medfinansierer de budgetterede udgifter.

Budgetskemaet skal hentes ned særskilt fra ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk, udfyldes og 
vedhæftes som bilag til ansøgningen.

19. Indhentelse af børneattester

Såfremt projektet eller dele af projektet indebærer, at en eller flere personer som led i udførslen af deres 
opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, skal børneattest, jf. § 36 i bekendtgørelsen om 
behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister, indhentes for de pågældende personer. 

nmlkji nmlkjJa NejIndebærer projektet eller dele af projektet en direkte kontakt med børn under 15 år? 
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Budgetskema 
Projektets titel: Den gule stue – sidste stop før udvisningen. Initiativ med råd-
givning og udviklings/aktivitetssted for unge med betinget udvisningsdom. 
 
Puljens navn: Forebyggelse af kriminalitet. 
 

Budgetskema  

Alle beløb opgives inkl. Moms 

Tilskudsydere:   Samlet for 3 år 
Integrations-

ministeriet 
Medfinansiering Egenfinansiering 

     

1. Indtægter i alt pr. år:  1.290.000 3.130.000  

     

2. Udgifter i alt: I alt for 3 år 3.870.000    

     

 a) Projektledelse i alt: For 3 år    

 - Projektleder, fuld tid 1.050.000 350.000   

- Projektmedarbejder 20 t. pr uge 600.000 200.000   

- 2 studentermedhjælpere 1o t. pr uge 450.000 150.000   

- Lokale medarbejdere, brobyggere 720.000 240.000   

 b) Aktiviteter i alt:     

 - Aktivitetsmidler løbende 225.000 75.000   

 - Fortærring og transport 75.000 25.000   

 - Ekstern bistand, evt. kurser 75.000 25.000   

     

 - Fælledture/udflugter 300.000 100.000   

     

- Aktivitet 3, udgifter i alt:     

     

 c) Øvrige driftsudgifter i alt:     

 - husleje 150.000 50.000   

 - Kontorhold 60.000 20.000   

     

 d) Evaluering i alt: 60.000 20.000   

     

 e) Revision i alt: 105.000 35.000   

     

3. Resultat (indtægter – udgifter)     
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