
MMMMalerhuset i Sønderho (Fanøalerhuset i Sønderho (Fanøalerhuset i Sønderho (Fanøalerhuset i Sønderho (Fanø----huset)huset)huset)huset)    
Ansøgning om ophold Ansøgning om ophold Ansøgning om ophold Ansøgning om ophold     

i i i i perioden perioden perioden perioden januarjanuarjanuarjanuar----junijunijunijuni    2020202022221111    
 

Ansøgningsskemaet skal senest den 1. senest den 1. senest den 1. senest den 1. oktoberoktoberoktoberoktober    2020202020202020 være modtaget hos: 
Billedkunstnernes Forbund, Vingårdstræde 21, 1.th., 1070 København K 

eller på bkf@bkf.dk 

    
NNNNavn:avn:avn:avn:    Telefon:Telefon:Telefon:Telefon:    
    
Adresse:Adresse:Adresse:Adresse:    EEEE----mail:mail:mail:mail:    
    
        
Ønsker følgende uger i perioden Ønsker følgende uger i perioden Ønsker følgende uger i perioden Ønsker følgende uger i perioden 4. januar 4. januar 4. januar 4. januar ––––    5.5.5.5.    juli 2021juli 2021juli 2021juli 2021    (i prioriteret rækkefølge):(i prioriteret rækkefølge):(i prioriteret rækkefølge):(i prioriteret rækkefølge):    
    

1.1.1.1.    
2.2.2.2.    
3.3.3.3.    
    
Hvis du er indstillet på at tage en hvilken som helst uge, så sæt kryds her ______Hvis du er indstillet på at tage en hvilken som helst uge, så sæt kryds her ______Hvis du er indstillet på at tage en hvilken som helst uge, så sæt kryds her ______Hvis du er indstillet på at tage en hvilken som helst uge, så sæt kryds her ______        

    
Har du tidligereHar du tidligereHar du tidligereHar du tidligere    forgæves ansforgæves ansforgæves ansforgæves ansøøøøgt om ophold?gt om ophold?gt om ophold?gt om ophold?    ja/nejja/nejja/nejja/nej    HHHHvornår?vornår?vornår?vornår?    
    
Har du tidligere fået tildelt ophold?Har du tidligere fået tildelt ophold?Har du tidligere fået tildelt ophold?Har du tidligere fået tildelt ophold?        ja/nej ja/nej ja/nej ja/nej     HHHHvornår?vornår?vornår?vornår?    
    
Har du Har du Har du Har du skoleskoleskoleskolesøgende børn?søgende børn?søgende børn?søgende børn?        Ja/nejJa/nejJa/nejJa/nej    Hvor mange?Hvor mange?Hvor mange?Hvor mange?    
    
    
____________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
DatoDatoDatoDato                                                                    UnderskriftUnderskriftUnderskriftUnderskrift    

    
Bemærk!Bemærk!Bemærk!Bemærk!    

• Mandag er skMandag er skMandag er skMandag er skiiiiftedag ftedag ftedag ftedag ––––    kl. 14kl. 14kl. 14kl. 14. 

• I perioden marts – juni kan man som udgangspunkt kun leje én uge i huset  

• I perioden januar – februar prioriteres ansøgere, der ønsker to sammenhængende uger, men 
man kan fortsat godt søge én uge.  

• Samme medlem kan dog normalt ikke have huset både jul og nytår 

• Medlemmer, der ikke inden for de seneste år har haft ophold i huset, vil blive prioriteret.  

• I skoleferierne vil medlemmer med skolesøgende børn blive prioriteret. 

• Ophold i forbindelse med udstilling i lokalområdet vil blive prioriteret 

• Husdyr må ikke medbringes og der må ikke ryges i huset. 

• Man er selv ansvarlig for rengøring, før man forlader huset. 
    
LejeprisLejeprisLejeprisLejepris    

• 1.500 kr. pr. uge i januar og februar – ekskl. nytår 

• 2.000 kr. pr. uge i marts og april – ekskl. påske 

• 2.500 kr. pr. uge i maj og juni samt nytår og påske  

• 2.500 kr. for to sammenhængende uger i januar og februar 
 
Ansøgningsfrist er den 1. oktober 201. oktober 201. oktober 201. oktober 2020202020. Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo november. 
 
Ansøgningsfrist for perioden juli-december 2021 er den 1. april 201. april 201. april 201. april 2022221111. 
 
Er der ledige uger efter fordeling af de ansøgte uger, vil de blive opslået på www.bkf.dk og man kan 
ansøge om dem løbende. 


