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Ansøger 
Ansøgningens titel 
Etablering af værksted på Spejdergården i Rask Mølle 

Ansøger 
Forening 
KFUM-Spejderne, Flemming gruppe 

Kontaktperson 

Søren Mikael Kruse Friis 

Adresse 
Vejnavn 

Vesterenden 
N r 

16 
Etage sic~ 

Postnummer 

8762 
13~ 

Flemming 
Postboks 

Telefonnummer 

20308668 

E-mail 
friis@kfumspejderne.dk  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 

Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening 
indenfor uddannelse, aktiviteter for medlemmer, samt rekruttering og fastholdelse 
af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

KFUM-Spejderne, Flemming gruppe ønsker at etablere et værksted, for at udvide 
aktivitetsudbudet for spejdergruppens medlemmer. Det har i flere år været et 
ønske at få etableret et værksted, for at gøre det muligt at gennemføre 
aktiviteter, der kræver lidt mere plads og lidt mere værktøj af en fornuftig 
kvalitet. Derfor har det været en plan at bruge nogle af Spejdergården ældre 
lokaler (det gamle seniorrum, et depot rum og baggangen) til et egentligt 
værksted. 
Igennem en stor ekstra indsats fra en håndfuld ledere, der har brugt onsdagene 
igennem en længere periode, er det lykkes at få selve lokalerne sat i en flot 
stand, men et tomt lokale bliver ikke til værksted, hvis der ikke kommer remedier 
i værkstedet, så det aktivt kan bruges som værksted. 
Derfor ansøger spejdergruppen nu om tilskud til fuldføre drømmen om at etablere 
et værksted på Spejdergården i Rask Mølle. 
Primære brugergrupper af værkstedet vil være spejdergruppens medlemmer (ca. 100 
medlemmer) fordelt over alle enheder: familiespejdere, bævere, ulve, juniorer, 
trop, senior og rovere). Enhederne har ugentlige møder hvor værkstedet vil blive 
benyttet. 
Vi ved, at værksteder kan medføre skader og vi vil derfor før igangtagning af 
værkstedet sikre os, at alle spejderne ved, hvordan de skal håndtere de stykker 
værktøj, der får lov at arbejde med. Sikkerheden skal være i højsædet, og det er 
spejdergruppens ønske både at lære spejderne at lave det de har af ideer og 
samtidig også at kunne gøre dette på en sikker og tryg måde, så der ikke sker 
personskader. 
Såvel planlægning som gennemførsel af projektet vil være drevet af 
spejdergruppens ledere med god støtte fra grupperådet, som er spejdergruppens 
bestyrelse. 
Den sidste etape med at få indkøbt værktøj, kasser mv. vil først realiseres, når 
projektet er fuldt finansieret. 
Vi håber dog på, at projektet kan være afsluttet pr. 30. november 2017, for at 
kunne benytte værkstedet aktivt til den kommende vinter-sæson. 
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Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Beløb (Kr.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Indtægter i alt (Kr.) 

0,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Reoler 

Beløb (Kr.) 

6000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Sorteringsbokse 

BeI9313(Kr.) 
4000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Håndværktøj 	(hamre, skruetrækkere, tænger, knive, mv.) 

Beløb (Kr.) 

25000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Værkstedsskab 

Beløb (Kr.) 

5000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Elektrisk værktøj 	(kap—/geringssav, boremaskiner, kompressor mv) 

Beløb (Kr.) 

15000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Plast kasser til opbevaring 

Be19)1a(Kr.) 
5000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Patruljekasser 

Beløb (Kr.) 

5000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Beløb (Kr.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
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Udgifter i alt (Kr.) 

65000,00 

Ansøgt beløb 
Ja 

Beløb (Kr.) 

32500,00 

Underskudsgaranti 
Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
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 på næste side eller sende dem pr. 
brev til: 

Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde. 
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Erklæring 
Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale 

selvbetjeningsforløb. 
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Til Hedensted Kommunes udviklingspulje 

Rask Mølle, august 2017 

Ansøgning om støtte til et spejder-værksted 

KFUM-Spejderne, Flemming gruppe ønsker at etablere et værksted, for at udvide aktivitetsudbudet for 

spejdergruppens medlemmer. Det har i flere år været et ønske at få etableret et værksted, for at gøre det 

muligt at gennemføre aktiviteter, der kræver lidt mere plads og lidt mere værktøj af en fornuftig kvalitet. 

Derfor har det været en plan at bruge nogle af Spejdergården ældre lokaler (det gamle seniorrum, et depot 

rum og baggangen) til et egentligt værksted. 

Igennem en stor ekstra indsats fra en håndfuld ledere, der har brugt onsdagene igennem en længere 

periode, er det lykkes at få selve lokalerne sat i en flot stand, men et tomt lokale bliver ikke til værksted, 

hvis der ikke kommer remedier i værkstedet, så det aktivt kan bruges som værksted. 

Derfor ansøger spejdergruppen nu om tilskud til fuldføre drømmen om at etablere et værksted på 

Spejdergården i Rask Mølle. 

Primære brugergrupper af værkstedet vil være spejdergruppens medlemmer (ca. 100 medlemmer) fordelt 

over alle enheder: familiespejdere, bævere, ulve, juniorer, trop, senior og rovere). Enhederne har ugentlige 

møder hvor værkstedet vil blive benyttet. 

Vi ved, at værksteder kan medføre skader og vi vil derfor før igangtagning af værkstedet sikre os, at alle 

spejderne ved, hvordan de skal håndtere de stykker værktøj, der får lov at arbejde med. Sikkerheden skal 

være i højsædet, og det er spejdergruppens ønske både at lære spejderne at lave det de har af ideer og 

samtidig også at kunne gøre dette på en sikker og tryg måde, så der ikke sker personskader. 

Såvel planlægning som gennemførsel af projektet vil være drevet af spejdergruppens ledere med god støtte 

fra grupperådet, som er spejdergruppens bestyrelse. 

Den sidste etape med at få indkøbt værktøj, kasser mv. vil først realiseres, når projektet er fuldt finansieret. 

Vi håber dog på, at projektet kan være afsluttet pr. 30. november 2017, for at kunne benytte værkstedet 

aktivt til den kommende vinter-sæson. 

Budget for værkstedet:  

Reoler 	 6.000 

Reoler med sortering 	 4.000 

Håndværktøj (hamre, skruetrækkere, tænger, knive, mv.) 	 25.000 

Værkstedsskab 	 5.000 

Elektrisk værktøj (kap-/geringssav, boremaskiner, kompressor mv) 	15.000 

Plast kasser til opbevaring 	 5.000 

Patruljekasser 	 5.000 

Forventet totale projektomkostninger 	 65.000 

Finansiering 

Finansiering via fondsmidler 
	

60.000 

Egen finansiering 
	

5.000 

Total finansiering 
	

65.000 



Hvis der er spørgsmål til projektet eller til spejdergruppens arbejde står vi naturligvis klar med uddybende 

svar. 

Med venlig hilsen 

KFUM-Spejderne, Flemming gruppe 

v. Gruppeleder 

Søren Kruse Friis 

Vesterenden 16, Hornborg 

8762 Flemming. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

