
Formular: Ansøgningsskema til udviklingspuljen (folkeoplysningsloven § 6)
Side: Ansøger
Ansøgningens titel: Drejebog Gudenåen som dynamo
Forening: Tørring Borgerforening
Kontaktperson: Anette Lak Rasmussen
Vejnavn: Spurvevej
Nr: 15
Etage: 
Side/dør: 
Postnummer: 7160
Bynavn: Tørring
Postboks: 
Telefonnummer: 22282240
E-mail: hs@gsd.dk
Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt: Ja

Side: Kriterium for ansøgning
Hvilket kriterium hører din ansøgning under: 3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i
den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlemmer, samt rekruttering og 
fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer.

Side: Projektbeskrivelse
Formål - baggrund - tidsplan: Projektet formål er at udarbejde en digital drejebog som skal skabe 
inspiration til foreninger til rekruttering af unge danskere og unge med anden etnisk baggrund til at 
blive en del af en sportsfiskerforening. Formålet er også at de unge skal stifte bekendtskab med 
foreningslivet. 

Drejebogen skal samtidig anvise praktisk inspiration til hvordan lystfiskeri kan skabe bånd på tværs af 
mange kulturer, og disse fællesskaber kan skabe integration med afsæt i de frivilliges viden om 
lystfiskeri og generelle livserfaring.

Drejebogen bygges op i fire temaer: Klar – parat – start og hold fast. 

Drejebogen udgives på hjemmesiden www.gsd.dk og gøres tilgængelig efter ønske på 
www.hedenstederne.dk 

Drejebogen er det afsluttende element i projektet ”Gudenåen som dynamo”, som har arbejdet med et 
forum og en model for samskabelse af anstændige jobs til alle, landsbyudvikling og økonomisk og 
bæredygtig vækst som flugter FNs Verdensmål.  

Deltagere:
•Borgere fra TBU Gudenåkollegiet er en central aktør i realiseringen af model-len i Tørring.
•�Frivillige i Tørring og omegn
•Engagerede borgere og lokalråd 
•�Hedensted Kommune samt projektdeltagere vedr. nænsom nedrivning 
•� DSF, frivillige og Fiskeskole deltagere

Tidsplan for drejebogen
December 2020 - januar 2021: Videooptagelser til drejebogen
December 2020: Evaluering og interviews 
januar - februar 2021: opsætning af drejebog med foto 
Februar/marts 2021: Endelig udgivelse af drejebog

Side: Projektets budget
Beskrivelse af indtægt: Tilskud se næste side 
Beløb (Kr.): 841000.00
Indtægter i alt (Kr.): 841000.00
Beskrivelse af udgift: Videoptagelser, redigering og opsætning
Beløb (Kr.): 12500.00
Beskrivelse af udgift: 10 interviews og evalueringer 
Beløb (Kr.): 10000.00
Udgifter i alt (Kr.): 22500.00
Ansøgt beløb: Ja
Beløb (Kr.): 22500.00
Underskudsgaranti: Nej
Beløb (Kr.): 

Side: Andre tilskud



Er der søgt tilskud fra fonde eller andet: Ja
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar: Friluftsrådet              kr. 196.500
LAG                          kr. 198.000
Erhvervsstyrelsen      kr. 250.000

I alt                           kr 644.500

Frivillige timer à 100 kr. 3600 kr. 360.000 

Side: Erklæring
Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale 
selvbetjeningsforløb.

Vedhæftede filer:
Fil: Default_Bilag 1. Videooptagelser og redigering.pdf
MD5: 9dab1159160a81175b5193a9411e6cf6
Fil: Default_Bilag 2. Interviews og evaluering.pdf
MD5: ed99e880462f51bbb4f2f31f0b35f730


