
Ansøgningsskema til
Udviklingspuljen

Sendes til

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 

Ansøgningens titel

Ansøger

Hvilket kriterium hører din ansøgning under

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan

Børneattester

NetBlanket Specialblanket EG Kommuneinformation A/S
Side 1 af 2

FO 907_766 (02/2017)

Forening

Kontaktperson

Adresse

Telefonnummer E-mail

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 Kommune kendt udover kommunegrænsen.

3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlem-
mer, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer.

Ja Nej

Kultur og Fritid
Tjørnevej 6
7171 Uldum

Tlf: 79755000
E-mail: sikkerpost@hedensted.dk
Web: www.hedensted.dk



Budget
Indtægter Udgifter

Indtægter i alt

Kr.

Udgifter i alt

Kr.

Ansøgt beløb

Kr.

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 eller sende dem pr. brev.

Dato Underskrift

Kr. Kr.

Ja
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Underskudsgaranti

Kr.
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	projektbeskrivelse: Med henblik på etablering af indendørs bane for rulleskøjter, løbehjul og skateboard i hal C. søger vi hermed om økonomisk hjælp til køb af det nødvendige udstyr. - Et værested for børn i kommunen.
Projektets formål:  Flere og flere børn deltager i uorganiseret og individuel udfoldelse, når det drejer sig om motorisk og fysisk aktivitet frem for holdsport, som medlem af en forening. På denne baggrund vil vi i Hedensted Centret tilbyde børn fra hele kommunen at stille hal C til rådighed, med en kombination af skøjtebaner og hyggeområder. En sådan aktivitet vil være et tilbud til foreningsløse, sårbare og udsatte børn, som her får mulighed for samvær med andre, og en glimrende mulighed for børn og forældre med fremmed herkomst at blive integreret med de lokale.
Projektbeskrivelse: Centret stiller hal C til rådighed hver lørdag fra kl. 10 til 16 hvor der vil være afmærkede baner samt et afslapningsområde med borde, stole, musik og med sikkerhedsudstyr, håndsprit samt det nødvendige tilsyn af hallens personale. – Netop brug af løbehjul og rulleskøjter og skateboard vækster i disse år, hvor flere og flere udendørs skøjtebaner etableres, og hvor behovet for indendørs baner stiger i vinterhalvåret. – Etablering af flere og flere stisystemer i kommunen er med til at fremme brugen af rulleskøjter og løbehjul viser undersøgelser fra andre byer, hvorfor det også vil give mening at være medvirkende til at udvikle børns sikkerhed og fysiske aktivitet på området.
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	forening: Hedensted Centret
	moderneforeningsliv: moderneforeningsliv
	boern: Ja


