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Sendes til 

Kultur og Fritid 
Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 

Ansøgningsskema til 
Udviklingspuljen 

Ansøgningens titel 
Gæsteundervisning af Mikkel Jenkov m.h.p. indøvning af program til DM/VM for 
Bygarder 2015. 

Ansøger 
Forening 

Juelsminde Pigegarde 
Kontaktperson 

Formand Flemming Hjortlund 
Adresse 

Godsbanegade 1,1th 8700 Horsens 
Telefonnummer 

24881497 
E-mail 

formand.jpg@gmail.com  

Hvilket kriterium hører din ansøgning 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 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. 

Børneattester 

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 	 !il Ja 	I 	Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Gæsteundervisning af Mikkel Jenkov. m.h.p. indøvning af program til DM/VM i 
Brøndby juli 2015. 

Alle spillende gardepiger i både tambourkorps og orkester vil igennem den 
ekstra musikundervisning få et musikalsk løft, således de igen kan placere sig 
iblandt de bedst spillende garder i Danmark. 
Alle tilskuere til DM/VM kan se frem til nogle festlige dage hvor Juelsminde 
Pigegarde, sammen med andre garder fra Danmark og udland vil præsentere 
gardermusik,tattoo og bymarch på højt niveau. 

Det er foreningens holdning at Juelsminde Pigegarde skal være et tilbud til 
alle piger ml. 6 - 23 år. derfor er det vigtigt at egenbetalingen holdes på et 
minimum. 
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Bud et _ 
Indtægter Udgifter 

Kr. Kr. 

Juelsminde pigegard 7.000,00 Mikkel Jenkov 42.000,00 

Indtægter i alt 
Kr. 

0,00 Udgifter i alt 

Kr. 
42.000,00 

Ansøgt beløb 
Kr. 

35.000,00 

Underskudsgaranti 
Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 
	

Nej 
	

JVI Ja 
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Tuborgs Grønne Fond 	 afslag. 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev til: 
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde 

Dato 

1 	15 

Underskrift 
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