
11? Undervisning & Kultur 
E-mail: sikkerpost@hedensted.dk  

7130 Juelsminde 	

Tff: 79755000 
Tofteskovvej4 

Web: www.hedensted.dk  

Sendestil 

Undervisning & Kultur 
Tofteskovvej 4 
7130 Juelsminde 

Ansøgnnigsskema=til 	  
Udviklingspuljen 

Ansøgningens titel 
musik instrumenter til ungemedlemmer 

Ansøger 
Forening 

dansk— tyrkisk kulturforening 
Kontaktperson 

Tfirel Esgici 
Adresse 

ringvænget 18 
Telefonnummer 

28702625 
E-mail 

turel.e@hotmail.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 I Ja 	Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Vi vil gerne ansøge om penge til musikinstrumenter til vores unge medlemmer. 
Vores unge medlemmer har længe spurgt om der var mulighed for at lave musik og 
sang, og da vi som forening ikke har haft økonomiske ressourcer, blev det ikke 
muligt. 
1 stk. keyboard ca.2500kr. 
2 stk, guitar 	ca.2000kr. 
4 stk. saz 	(tyrkisk guitar) ca.4000kr. 
1 stk. trommesæt ca 3000kr. 
1 stk. mixer ca 3000kr. 
samlet ca. 	14500 kr. 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Kr. Kr. 

Indtægter i alt 

Kr. 
0, 00 Udgifter i alt 

Kr. 

I Ansøgt beløb 

Kr. 
14.500,00 

Underskudsgaranti 

Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet i Nej Ja 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

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

Dato 

27.10.2014 

Underskrift 
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