Kultur og Fritid
Tjørnevej 6
7171 Uldum

Tlf: 79755000
E-rnail: sikkerpost@hedensted .dk
Web: wwnr.hedensted-dk

Sendes til

Kul-tur og Fritid
Tjørnevej 6
7171 Uldum

AnsøEningsskerna til
[Jdviklingspulien

r

S

titei

Forening

Juelsmi-nde Tennisklub
Kontaktperson

Olav Tornøe
Adresse

Kejsdalen

38

Telelonnummer

lr-måii-

277 6s944

lmmotGmail . te1e. dk

Hvilket kriterium hører din

under

1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer
gode tidsvarende muligheder for børn og unge.

2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og

arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Komrnune kendt udover kommunegrænsen.
3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlemsamt
fastholdelse af

Børneattester
om indhentelse af børneattester er overholdt

-

Ja

Formål - baggrund - tidsplan

henvisning til mail- af 26.oktober 2020 fxa repræsentanter fra
Fritidsudvalget v1l Juel-sminde Tennisklub hermed gerne søqe om følgende:
Begrundelse: Tennisklubben er økonomisk presset af flere udbedringer af
eksisterende anlæg på 3 baner: Nyt banehegn alle 3 baner : Kommunen har
stØttet. LysanlæS på sigt anslået 60-70.000,- kr. - med udgifter til at kunne
få lifLe ind på området.. Stigning i udgifter til cinders. Vandrørsprobl-emer.
Vedligeholdelse af området omkring banerne m.m.
I priorit.eret. rækkefølge:
- 3 Tennisbænke ( skal sikre corona afstand på banerne a' 1.818,'75,- kr.:
5.456,25 kr.
- 2 Tegra Slæbenet Tung ti1 bladopsamling a' 3.562,- kr.: 1.128.00 kr.
- Bolde til trænj-ng + til boldkanon: 2 spande 75%'s bolde a' 1200r- kr.2 .40A, 00 kr.
- Bol-de ti1 træning: 2 spande Tretorn a-1.562.50.- kr. : 3.125,00 kr
- Fart måler Multi sport Radar a' 1.618,75,- kr. :
1.618,75 kr.
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lndtæqter

Udqifter
Kr.

ingen

0,00 3 tennlsbænke

0.00

5 " 455,00

2 Tegra sIæbenet

7.128,00

træningsbolde

2

træningsbolde

3.125,00

Eart. måler

1.518,00

Kr.

lndtægter i alt

Kr.

.400,00

Kr.

t9 .121 , 00

Udgifter i alt

Kr,

I

Ansøqt beløb

I

Underskudsqaranti

Kr.

tilskud tra fonde eller andet

Ja

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar

Hvis du har yderligere bitag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev.
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