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Team Rotary Hillerød-puljen deler penge ud til sociale foreninger 
Nu er det tid for Hillerøds sociale foreninger til at søge penge til projekter, som skal gavne socialt sårbare og 
udsatte. Team Rotary Hillerød Puljen har i år omkring 120.000 kr., som den gerne vil dele ud til aktiviteter som 
eksempelvis rådgivning eller arrangementer. Sidste frist for ansøgninger er mandag 30. november. 
 
Onsdag 18. november kl. 15.30 til 17.00 er alle interesserede inviteret til informationsmøde i Frivilligcenter 
Hillerød, Fredensvej 12c, hvor man kan høre mere om puljen og turen til Paris og ikke mindst om, hvordan man 
kommer i betragtning, når pengene skal fordeles. Derudover vil modtagere fra de to tidligere uddelinger 
fortælle om, hvordan deres projekter blev gennemført. 
 
Ansøgningerne skal ikke opfylde nogen formkrav, men indeholde en kort og præcis beskrivelse af den aktivitet, 
der søges støtte til, herunder formål og budget samt i oplysninger om ansøgers identitet, cpr.nr. eller cvr.nr, 
adresse e-mail og telefonnummer samt bankkontonummer. Ansøgninger sendes til info@frivilligcenter-
hillerod.dk. Idrætsforeninger kan ikke modtage støtte fra puljen.  
 
Midlerne i puljen er samlet gennem sponsorstøtte til de 34 ryttere og 8 medhjælpere, der i juli cyklede fra 
Hillerød til Paris i forbindelse med Tour de France-opløbet. Hillerød Christian IV Rotaryklub dannede i 2014 
cykelholdets Team Rotary Hillerød med det formål at oprette en pulje med økonomiske midler, der specifikt er 
rettet mod at støtte sociale foreninger eller grupper. Pengene fordeles af et udvalg med repræsentanter fra 
Hillerød Christian IV Rotaryklub og Frivilligcenter Hi llerød. 
 
I år kørte holdet i alt 220.000 kr. ind, hvoraf de 120.000 kr. lægges ind in Team Rotary Hillerød Puljen og 
fordeles mellem de sociale foreninger, mens de resterende 100.000 kr. deles, så 50.000 kr. går til bekæmpelsen 
af polio, og resten anvendes til katastrofehjælp i forbindelse med jordskælv, tsunamier og lignende 
naturkatastrofer. 
 
Touren til Paris afvikles i 2016 fra fredag 15. juli til fredag 22. juli. Ruten bliver nogenlunde den samme som de 
tidligere år afhængigt af, hvor arrangørerne kan skaffe et tilstrækkeligt antal hotelsenge. Målet er, at 35-40 
ryttere og 8-10 hjælpere gennemfører strækningen. 2016-holdet er ved at blive bygget op, og i den forbindelse 
holder Team Rotary Hillerød et informationsmøde mandag 9. november 17.00 på Hotel Hillerød, Milnersvej 41, 
for ryttere, hjælpere, sponsorer og andre interesserede. Tilmelding skal ske til Peter Jørgensen: 
paj@danskrevision.dk eller 4015 4824. 
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