
From:                                 Claus Erdmann
Sent:                                  28 Feb 2020 13:08:00 +0100
To:                                      H Birgitte F Langkilde Jakobsen
Subject:                             SV: Ekstraordinær ansøgning om lokaletilskud Fredericia fF

Hej Birgitte
 
Møblerne er ikke kommet endnu, men nedenfor fra Zederkof’s webshop.
 
 

Som du kan se af nedenstående, har vi forhandlet en markant rabat, da udsalgsprisen ellers er:
 
Stole 303 + moms. Vores pris 277 + moms.
 
Borde 1.404 + moms. Vores pris 1.014 + moms
 





 
 
I forhold til alternativer har det primært været face-to-face det har været drøftet, da vi har haft folk ude og 
se på forskellige løsninger. Jeg har bedt dem tjekke emails for korrespondance til dokumentation for det.
 
Mvh
Claus
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Fra: H Birgitte F Langkilde Jakobsen
Sendt: fredag den 28. februar 2020 12.54
Til: Claus Erdmann
Emne: SV: Ekstraordinær ansøgning om lokaletilskud Fredericia fF

 
Hej Claus
 
Kan du tage et par billeder af dem og sende til mig?
Og sende bilag på de andre tilbud I har indhentet?
 
Venlig hilsen
H Birgitte F Langkilde Jakobsen
Fritidskonsulent
Kultur og Idræt
Fredericia Kommune
 

72107493
25135378
birgitte.jakobsen@fredericia.dk
Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Fra: Claus Erdmann [mailto:claus_post@hotmail.com] 
Sendt: 28. februar 2020 12:10
Til: H Birgitte F Langkilde Jakobsen <birgitte.jakobsen@fredericia.dk>
Cc: Torben Andersen <torbena36@gmail.com>
Emne: Ekstraordinær ansøgning om lokaletilskud Fredericia fF

 
 
Hej Birgitte
 
I henhold til aftale med Torben Andersen hermed ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning 
af vores borde og stole i klubhus.
 
Vedhæftet dokumentation for omkostningen.
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
mailto:birgitte.jakobsen@fredericia.dk
mailto:claus_post@hotmail.com
http://www.fredericia.dk/


Vi har i forbindelse med valget at pågældende møbler udover pris lagt vægt på, at bordenes størrelse gør, 
at opstillingen af bordene bliver mere fleksibel og kan benyttes mere hensigtsmæssigt i forbindelse med 
kurser, møder og øvrige aktiveter, herunder i forbindelse med Børnehaven Labyrintens brug af vores 
lokaler.
 
Er der yderligere spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed. Vi ser frem til Fredericia Kommunes 
tilbagemelding på vores ansøgning.
 
Mvh
Claus Erdmann
Kasserer Fredericia fF
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