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Ansøger
Ansøgningens titel

Sikring af Klubhuset

Ansøger
Forening

Snaptun Kajakklub
Kontaktperson

Palle Ragn

Adresse
Vejnavn

Nr

Kjeldsensgade

7

Postnummer

Bynavn

8700

Horsens

Etage

Side/dør
Postboks

Telefonnummer

51511857
E-mail

palle@ragn.biz
Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt

Ja

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.

Projektbeskrivelse
Formål - baggrund - tidsplan

Adgang til klubhuset
----------------------Nøglefrit låsesystem med personlig kode - forventet monteret første halvår 2021
I dag kan medlemmer få en nøgle til klubhuset mod et depositum på 200 DKK, dette
er både besværlig og svært at administrere. Endvidere leverer en del ikke nøgler
tilbage, når de af forskellige årsager vælger at forlade klubben, og derfor kan
vi ikke kontrollere adgangen til klubhuset samt kajakskuret.
Vi vil derfor gerne have det fysiske nøglesystem udskiftet med et nøglefrit
låsesystem til hoveddøren med en elektronisk nøgle, så vi kan tildele medlemmer
en personlig kode, når de har betalt kontingent, en kode som automatisk udløber,
når sæsonen slutter.
Vi ser ikke et behov for, at kajakskuret også skal have et nøglefrit låsesystem,
da en fysisk nøgle er låst inde i selve klubhuset.
Investeringen i et nøglefrit låsesystem til hoveddøren koster ca. 16.250, men der
ligger en ukendt post med tilbagekøb (depositum) af ca. 100 fysiske nøgler à 200
DKK hvilket er yderligere 20.000 DKK.
Klubben kan ikke klare begge poster, og vi søger derfor om støtte til indkøb af
et nøglefrit låsesystem til hoveddøren på16.250 DKK
•
1 x nøglefrit låsesystem af mærket Paxton, med mulighed for fjernopkobling.
1 stk. udvendig kodetastatur der låser døren op i en given periode med kode.
Levering og montering af komplet adgangskontrol på indgangsdør med indbygget
motorlås laves af låsesmed, der monteres 1 stk. adgangskontrol modul
Udstyr til klubhuset
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Færdigmelding af klubhuset - forventet færdigmeldt vinterhalvåret 2020/2021
Huset er egentlig færdigt, men for at det kan endelig godkendes af kommunens
byggesagkyndige, skal der monteres en emhætte, idet vi har et komfur i køkkenet
(koge-ø). Da vi ikke ønsker at montere en emhætte samt udsugning i væg/tag pga.
potentielle utætheder ved en eftermontering, skal der monteres en frithængende
emhætte med kulfilter i wirer fra loftet (taget er skråt).
•
1 x Emhætte af mærket Elica Juno, pris 3.798 DKK
Sikring af klubhuset og dets brugere - forventet indkøbt i 2020 og monteret
snarest muligt
Til sikring af huset og dets brugere ønsker vi at opsætte 5 røg/brandalarmer (et
i hvert rum samt i kajakskuret), 2 brandslukkere og 1 brandtæppe.
•
5 x Siemens røgalarm 230V i hvid samt monteringsdåse, pris 212 DKK pr sæt,
i alt 1.060 DKK
•
2 x Ildslukker 6 kg (pulverslukker), pris 269 DKK
•
1 x Brandtæppe 120 x 120 cm, pris på 129 DKK
Rengøring i klubhuset - forventet indkøbt i 2020
Til rengøring i klubhuset er den eksisterende støvsuger udtjent, og en ny skal
indkøbes.
•
1 x Elektrolux Ultra one Green, pris 1.049 DKK

Projektets budget
Indtægter
Beskrivelse af indtægt

ingen
Beløb (Kr.)

0,00

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Indtægter i alt (Kr.)

0,00

Udgifter
Beskrivelse af udgift

1 x nøglefrit låsesystem af mærket Paxton, med mulighed for fjernopkobling. 1
stk. udvendig kodetastatur der låser døren op i en given periode med kode.
Levering og montering af komplet adgangskontrol på indgangsdør med indbygget
motorlås laves af låsesmed, der monteres 1 stk. adgangskontrol modul
Beløb (Kr.)

16250,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift

1 x Emhætte af mærket Elica Juno
Beløb (Kr.)

3798,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift

5 x Siemens røgalarm 230V i hvid samt monteringsdåse
Beløb (Kr.)

1060,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift

2 x Ildslukker 6 kg (pulverslukker)
Beløb (Kr.)

538,00
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Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift

1 x Brandtæppe 120 x 120 cm
Beløb (Kr.)

129,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift

1 x Elektrolux Ultra one Green
Beløb (Kr.)

1049,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Udgifter i alt (Kr.)

22824,00
Ansøgt beløb

Ja
Beløb (Kr.)

22824,00
Underskudsgaranti

Nej
Beløb (Kr.)

Andre tilskud
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet

Nej
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. brev
til:
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde.
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Erklæring
Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale
selvbetjeningsforløb.
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