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Ansøgningsskema til 
Udviklingspuljen 

Ansøgningens titel 

Inkludering af unge fra 8. klaase trin og op. 

Ansøger 
Forening 

Cafe' Møllen Ribevej 8723 Løsning 
Kontaktperson 

Freddy Maagaard / Laila Mortensen 
Adresse 

Ribevej 8723 Løsning 
Telefonnummer 

75790808 /61201838 
E-mail 

fml@lafnet.dk  

Hvilket kriterium hører din ansøgning under 
 	1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer 
,/ I 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 	 ,/ 	Ja 	 Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

I vores bestræbelser for at nå de lidt ældre unge (fra 8 kl og op) i byen har 
vi ny indrettet et rum for dem alene der har vi så bygget en palle sofa der 
skal hynder på, for at få den rette kvalitet har vi indhentet tilbud fra en 
leverandør der har erfaring med det. 
De laver sædehynderne færdig vi laver selv rygpuderne vi har fået sponseret 
stof til yderbetræk derfor køber vi kun materialer til rughynderne. 
Alt arbejde med rummet er lavet af frivillige og materialerne er sponceret af 
virksomheder i vores nærmiljø, vi fandt også en sponsor på 300,00 kr. til 
hynderne så vi ansøger om restbeløbet på 4966,00 kr. så projektet kan blive 
færdig. 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Sponsor 
Kr. 

300,00 hynder og materiale] 
Kr. 

5.266,00 

Indtægter i alt 

Kr. 
0,00 Udgifter i alt 

Kr. 

4 . 966, 0 0 

,,/ 	Ansøgt beløb 

Kr. 

4.966,00 

Underskudsgaranti 

Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet Nej ,,, Ja 
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Privat sponsor på 300,00 kr.  . 

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

Dato 

11. December 2014 

Underskrift 
Freddy Maagaard 

FO 907_766 (03/2012) 

NetBlanket Specialblanket 
	

EG Kommuneinformation NS 
Side 2 af 2 



Budget hynder til pallesofa 

Udgifter: 

Antal Tekst Enheds pris Total 

1 Sædehynde sæt jf. tilbud 4506,00 4506,00 
4 100 L skumgranulat ryghynder 60,00 240,00 
20 meter inder stof ryghynder 26,00 520,00 

Udgifter i alt 	 5266,00  

Indtægter: 

Antal Tekst 	 Enheds pris 	Total 

1 	Sponsor 	 300,00 	 300,00 

Udgifter total: 	 4966,00 

Vi har valgt at få tilbud fra Skumhuset da de kender alle krav til materialerne omkring brandhæmmer i skum og 
stof slidstyrke til institutioner. 
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Skumhuset 
Badstuegade 1 
8000 Aarhus C 
Danmark 

Tlf.: 	8613 1477 
Fax: 	8612 8930 
Email: skumhuset@gmail.com  

Konto: 3627 716 25 53 
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