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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
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	FKADR_kommune: Kultur og Fritid
Tjørnevej 6
7171 Uldum
	underskr: Betina Nygaard Johansen
	ansoegning_titel: Stor tipi til kulturelle arrangementer
	kontaktperson: Betina Nygaard Johansen
	adresse: Bredgade 67, 7160 tørring
	tlfnr: 21342582
	email: info@toerringcamping.dk
	indtaegt_1: Feriepartner
	indtaegt_2: Egen betaling
	indtaegt_3: 
	indtaegt_4: 
	indtaegt_5: 
	indtaegt_6: 
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	kr_indtaegt_1: 15000
	kr_indtaegt_2: 35450
	kr_indtaegt_3: 
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	kr_indtaegt_7: 
	kr_indtaegt_8: 
	kr_indtaegt_9: 50450
	kr_indtaegt_10: 0
	udgift_1: Tipitelt
	udgift_2: borde, bænke, skind
	udgift_3: Certificeret rafter
	udgift_4: belysning i tipi
	udgift_5: 
	udgift_6: 
	udgift_7: 
	udgift_8: 
	udgift_9: 
	kr_udgift_1: 25000
	kr_udgift_2: 15000
	kr_udgift_3: 28300
	kr_udgift_4: 7150
	kr_udgift_5: 
	kr_udgift_6: 
	kr_udgift_7: 
	kr_udgift_8: 
	kr_udgift_9: 
	kr_udgift_10: 75450
	ansoegt_beloeb: Yes
	underskudsgaranti: Off
	kr_1: 25000
	kr_2: 
	tilskud_fra_andre: yes
	dato: 29. januar 2019
	projektbeskrivelse: Tørring Camping ønsker at skabe et lokal ”Hot Spot” for kulturelle arrangementer i Tørring. Vi startede op dem disse i 2018, til stor begejstring for områdets borgere. Vores store udfordring var dog vejret.Derfor ønsker vi nu at udvide vores succes med arrangementer under 'tag' - så vi fremadrettet kan lave endnu flere arrangementer i perioden april til oktober. Tørring Camping er en non profit forening, så overskud fra driften af pladsen vil i fremtiden gå til alment nyttige formål i Kommunen. Tidligere har Gudenåcentrets Støtteforening ansøgt og fået bevilget penge fra Jer til bålhytte på pladsen,dette er en erstatning for hytten. Vi går meget op i at naturen skal være en del af vores arrangementer, derfor ønsker vi ikke et almindelig festtelt i PVC, men en stor tipi til 100 siddende gæster. Tipien er lavet af 100 % naturprodukter. Sommerens arrangementer:Gudenåens Dag: Marked/udstilling af kunsthåndværk lavet langs Gudenåen samt musik mv. på pladsen.Kunsthåndværk workshop: weekend med værksteder (pil, blomster, træ, glas)Guidet vandretur ved Danmark nye Naturkanon Gudenåens og Skjernåens kilder, afsluttes med film i tipien med Hakon Mielche om hans sejltur m/ børnebørn på Gudenåen. Lokalhistorisk dag med byvandring og udstilling i tipien. Yoga og meditations weekend samt sommerkoncerter ved Gudenåen. 
	beskrivelse_tilskud: har d.d. sendt ansøgning til Feriepartners Oplevelsespulje (15.000 kr.) er skrevet ind som en indtægt
	forening: Tørring Camping CVR:40131736
	moderneforeningsliv: moderneforeningsliv1
	boern: Ja


