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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Lys på bmx banen 

Ansøger 
Forening 

Østjysk bmx klub 

Kontaktperson 

Per Lund Poulsen 

Adresse 
Vejnavn 

Tirsbækvej 
Nr 

27 
Etage Side/dør 

Postnummer 

7120 
Bynavn 

Vejle øst 
POStbOiCS 

Telefonnummer 
20978570 

Emil 
formand@oestjyskbmx.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 

Da projektet "cykel mekka" endnu engang er blevet udskudt, 
klubben nød til at hæve niveauet på vores existerende bane 
Vi har en udfordring først og sidst på året, da det bliver 
har selv indkøbt lamper, rejst master, og mangler "kun" at 
montere lamperne, men selve grave arbejdet og el delen var 
forventet, så derfor søger vi udviklings puljen. 

bliver vi i bmx 

hurtigt mørkt. Så vi 
trække kablerne og 
noget dyre end 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

ingen indtægt 

Beløb (Kr.) 

1,00 

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

1,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Grave arbejde, kabler og elektrikker udgift 

Beløb (Kr.) 

46125,00 

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

46125,00 
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Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb (Kr.) 

46125,00 

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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Østjysk BMX. 
Årup 
8722 Hedensted. 
Jørn Bech. 

DAUGÅRD:El: 
411011~1:11 

Daugård den 25 November 2017 

Vedr.: østjysk BMX bane, installation til belysning pa banen. 

Vi har hermed fornøjelsen at afgive tilbud på levering af kabler for belysningsanlæg samt tilslutning 
af fordelingstavle. 
Trækning af kabler udføres af klubben selv efter rådgivning. 
Levering og montering af belysningsarmatur står klubben selv for. 
Tilslutning, samling og opstilling af fordelingstavle udføres af Daugård el. 

Tilbuddet er afgivet på grundlag af gennemgang på BMX banen med Jørn. 

Følgende er medregnet: 
Levering af ca. 55 m. 5g6 mm2 kabel til forsyning af fordelingstavle. 
Levering af ca. 650 m. 5g2,5mm2 kabel til forsyning af lamper. 
Levering af ca. 80 m. 5g1,5 mm2 kabel for tænding af belysning. 
Levering af dækplade i fornødent omfang. 
Levering og montering af fordelingstavle, (brugt materiel anvendes). 
Levering og montering af combirelæ i eksisterende gruppetavle. 
Levering og montering af tænd/sluk afbryder i klubhus. 

Der er afsat 1 arbejdsdag for 1 svend og 1 lærling for opmontering ved BMX banen. 

Tilbuds pris excl. moms. 26.900,- kr. 
Moms. 6.725,- kr. 

Tilbuds pris incl. moms. 33.625,- kr. 

Gældende for tilbuddet: 
Tekniq standardforbehold. 
Tilbuddet er gældende 3 mdr. fra d.d. 

Vi håber ovenstående er tilfredsstillende, men står naturligvis fortsat til disposition med yderligere 
information og assistance. 

Med venlig hilsen 
D. 	'd ELI  

(7//) tc(a/(9#n 
Allan Laursen 

Daugård El NS 
	

Deres Elektriker 
GI, Vejlevej 9 
	

Industrivej 8 
	

dugard-el@daugaard-el.dl< 
8721 Daugård 
	

7130 Juelsminde 	www.daugaard-el.dl< 
Tlf, 75 89 52 22 
	

Tlf, 75 69 42 10 
	

CVR: 30 81 52 03 

...el med 0(7) ton/æ 
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Gert Gronemann Lauritsen 
Bjerregårdsvej 2 

7300 Jelling 

CVR: 27726224 

Telefon: 40 59 73 93 
Fax: 75 87 10 63 

Malt: gpit@horupvvs.d k 

Illtud på 	 Ostjysk bmx klub, 

Vi giver herved tilbud på 400 meter nedgravning af kabel til banebelysning, tilbud inkluderer maskiner, transport 
mandetimer og brændstof. 

10,000 kr + moms 

Adresse for arbejds sted: 

Østjysk Bmx klub 
Årupvej 4 
8722 Hedensted. 

Kontakt person: 

Per Poulsen 
Tlf 20978570 
Mali: formandi»oestlyskbmx.dk  

5.1-0,rup  

S og Entreprenør Forretning ApS 
tberregårtIsvej 2, Hørup - 7300 Jelling 
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