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Ansøgningens titel 
Markeringen af Hakon Mielches historiske tur på Gudenåen for 80 år siden i 2015 
med nyt bålhytteanlæg på Tørring Teltplads, samt formidling af historien gennem 
QE-koder. 

Ansøger 
Fwemrm 
Gudenåcentereta Støtteforening 
Kunleklp.efeir 

Peter Vessel 

Hvilket kriterium hører din ansøgning under _ 
1, UdvWende initiativer i et sundhedsfremmende, fftvilligt, moderne og trernlidstænkenne forengstiv, der sikret 
gode tidsvarende muligheder tor bom og unge_ 

_ 2. Kulturelle, kreative og nyt kende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 
,f arranoementer, der etg4Så gerne ma gere RedenSled Kommune kendt udover kemrnuneg(eWiSen. 

3. Nye tiltag eg projekter, der vil gere en forsket i den enkelte foren5-ng indenfor uddannelse, aktiviteter tor medlem- 
	 _mor, samt rekruttering og  fastnotdelse a triviltige tedete, trænere og nye samt rkwalrende medlemmet.  

Bomeattester 

Reg'erne om indhentelse af berneattester er ~olen 

PrOjekteSkriVelGe - Formål - baggrund - tidsVan 

1_,Ja 	 Net_ 	  

Cudenåeenterets støtteforening ansøger hermed om midler til en bålhytte. Denne 
vi) blive til gavn og glæde for pladsens overnattende gæster og for Tørring bys 
befolkning i mange år fremover, samt for turisme til projektet Det store 
vandskel», der kan vare med til at sætte Hedensted på landkortet. 
Hytten forventes at blive på 45 m2 og opføres ved frivillig arbejdskraft i 
materialer som harmonerer med da naturskønne omgivelser_ 
Herudover ønsker vi også at formidle historien om Hakon Mielche og Gudenåen, 
ved at etablere QR-koder omkring det kommende bålhyttemiljø. 

Gudenåoentereta 5tøttefgrening ønsker al markere 80 året for eventyreren og 
forfatteren Hakon Mielches sejlads på Gudenåen med start i Tørring. Sejladsen 
mundede ud i rejsebeskrivelser af turen fra Tørring til Randeru i bøgerne »Til 
søs gennem Jylland i 916 og Kanolart ad danske åer, 1945, som lige siden har 
inspireret folk Ira nær og fjern til at opleve og sejle på Gudenåen. 
Foreningen vil indvie det nye bålhytteanlmg på mærkedagen d. 15. juni 2015. 
Gudenåens Støttet,orening består af 40 frivillige ?  der driver Tørring Teltplads_ 
Pladsen har været omdrejningspunkt tor kanosejladsen på Gudenåen i mere end SO 
år. Evt. overskud går til Gudenåeenteret, hvis aktiviteter er med til at skabe, 
sikre, bevare og styrke aktiviteter inden for idræt, kultur, folkesundhed og 
fritid i lokalområdet, 
Projektet igangSættes i 2015 når frosten et gået af jorden og indvies medio 
juni. 
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Budget 
; Indtangto Ild~ 

etrb, 	t. anslået 192 
. 

19.200,00 Fundament 
kr. 

14.710,00 

genkapital 25.000,00 Tagkonstruktion 22,021,29 

El 4.000,00 

Gril1 	1 stk. 1.800,00 

Borde/bænkesæt 4stk 2.342,00 

'Stab. af QR koder 10,000,00 

MOMS 13.718,00 

I 
indtægter ialL 44.200,00 Arbejdstimer 	1.0("Jkr 19.200,0D 

Indtægter I alt a , 	a Udgift& i aft B7-791,00 

vir_Angb~ 
Cr.  

43.591,00 

Un.derskudsgafanti 
Kr. 

Er der søgt tilskod fra fonde elier andet 
	

Nej 	 _ 	Ja 
anglv hvilke 

KanoudIejer Arne Palentin Olsens Mindefond der blev givet afslag 

Hvis du har yderkgere bila.9 kan du vedKasIte dem ek,ktronisk eller sende dem pr. brev til: 
kultur og Fritid, Tolleskovvej 4, 71310 Juelsminde 
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Tørring Teitplads 
Bredgade 67, 7160 Tørring 

Mail: info@toerringteltpiads.dk  
f.: 4167 5800 - CVR-nr.: 32919278 

P
vc

) 

3 



/75' 

Tørring Teltplads 
Bredgade 67, 7160 Tørring 

Mali: info@toerringteltplads.dk  
f.: 4167 5800- CVR-nr.: 32919278 

200  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

