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OM ANSØGER 
KFUM Spejderne Stouby har i de seneste år været inde i en rigtig god udvikling og 
har de sidste par år haft 60+ medlemmer. I en by med kun 750 indbygger må det 
siges at være imponere, at næsten 10% af indbyggerne går til spejder. Vi har 
sidste år også starte familiespejder op som henvender sig til familie som gerne 
vil ud i naturen og lave aktivitet sammen med deres børn og hvor børnene endnu 
ikke er gamle nok til, at starte til spejder. I 2017 vil vi starte en klan op. 
Dette er tilbud til personer som minimum 
eller være i naturen. Disse personer vil 
friluftsliv op til et andet niveau. Hvor 
på ture af en til flere dags varighed og 
spejder med mange års erfaring. 

er fyldt 18 og godt kan lide, at vandre 
nu få muligheden for, at løfte deres 
de sammen med andre ligesindet kan komme 
lære endnu mere om friluftslivet af 

HVORFOR SØGER VI. 
Desværre er vores hytte ved at være meget slidt og trænge til en kæmpe renovation 
for, at spejder arbejdet kan forsætte. Hytten er i sådan en forfatning hvor det 
inden for kort tid ikke vil være forsvarligt for mennesker at opholde sig i 
hytten. De fleste af vores vinduer er punkteret, i nogle er det ene lag glas i 
stykker og samtlige vinduer er rådne. Vores tag er i dårlig stand. Det regner 
sommetider ind i hytten. Det har blandt andet forårsaget, at gulvet ved indgangen 
nu er så rådden, at vi har måtte ligge plader ud så børn eller ledere ikke går 
igennem. Hytten er de bedste steder dårligt isoleret og de fleste steder ikke 
isoleret. Derfor har vi brug for at rejse nye indervægge med 10 mm. Isolering, 
samt af få isoleret op under hytten som er hævet og jorden. Da vores varme system 
i dag består af gamle og ikke særlige energi venlige el radiator. Hvilket betyder 
vi brugere op til 24.000 kr. om året på el. Så derfor er der stort ønske om en 
varmepumpe som kan afløse det system. Tagrender skal også skiftets da de er mere 
utætte end en sig. Hvilket har foran ledet, at meget udhæng med mere også skal 
skiftes. Naturligvis skal det rådne gulv i indgangen også skiftes således, at 
kvinder, børn mm ikke falder igennem. 

Ansøger 
Ansøgningens titel 

Fastholdelse af spejderarbejde i Stouby 

Ansøger 
Forening 

KFUM Spejderne Stouby 

Kontaktperson 

Kim Rex Bengtsson 

Adresse 
Vejnavn 

Skulsballevej 
Nr 

4 
Rage Side/dør 

Postnummer 

7150 
Bynavn 

Barrit 
Postboks 

Telefonnummer 

24604680 

E-mail 
kim.rex@hedensted.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 
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KONSEKVENS 
Hvis hytten ikke forbedres på alle de nævnte punkter inden for en meget kort 
tidshorisont. Så vil den være ubrugelig til spejder år om 2 år og vil ej heller 
kun reddes. 

HVAD HAR VI GJORT. 
Vi har naturligvis fået tilbud hjem på hvad det koster at renovere hytten. Jf. 
bilag 372.000 kr. Vi har selv mulighed for, at låne 100.000 kr. ved KFUM 
Spejderne rentefrit og med en tilbagebetaling på 10 år. 

Vi har søgt et utal af fonde. De fleste fonde har krav vi ikke kan leve op til og 
langt de fleste kommer tilbage med en afvisning der siger: vi støtter ikke 
renovationer eller blot en afvisning. 
Her er nogle af de fonde vi har søgt: Insero, Den jyske Sparkasse, Lokale- og 
anlægsfonden, Sydbank, Kim Chips, Middelfart Sparkasse m.fl. 
DETTE SØGER VI OM. 
Vi vil gerne søge Udviklingspuljen om 75.000 kr. til hjælp til renovation. Sammen 
med 100.000 kr. vi selv kan rejse kan det hjælpe med det allermest nødvendige. Og 
dermed forsætte den gode udvikling. Projektet skulle gerne være færdig sidst i 
november 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Vi har søgt fonde og har mulighed for, at låne ved KFUM rentefrit 

Beløb (Kr.) 
110000,00 

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

110000,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Matriael og hånværker 

Beløb (Kr.) 

372000,00 

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

372000,00 

Ansøgt beløb 
Ja 

Beløb (Kr.) 

75000,00 

Underskudsgaranti 
Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 

Ja 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Inseroe Nej 
Den Jysk Sparkasse Nej 
Sydbank JA 10.000 kr. 
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Kims Chips NEj 
Lokal og Anlægsfonden Nej 

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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KFUM Spejderne Stouby 

Stouby Skovvej 7c 

7140 Stouby 

Stouby Gruppe 

Ansøgning til udviklingspuljen 

OM ANSØGER 

KFUM Spejderne Stouby har i de seneste år været inde i en rigtig god udvikling og har de sidste par år haft 

60+ medlemmer. I en by med kun 750 indbygger må det siges at være imponere, at næsten 10% af 

indbyggerne går til spejder. Vi har sidste år også starte familiespejder op som henvender sig til familie som 

gerne vil ud i naturen og lave aktivitet sammen med deres børn og hvor børnene endnu ikke er gamle nok 

til, at starte til spejder. I 2017 vil vi starte en klan op. Dette er tilbud til personer som minimum er fyldt 18 

og godt kan lide, at vandre eller være i naturen. Disse personer vil nu få muligheden for, at løfte deres 

friluftsliv op til et andet niveau. Hvor de sammen med andre ligesindet kan komme på ture af en til flere 

dags varighed og lære endnu mere om friluftslivet af spejder med mange års erfaring. 

HVORFOR SØGER VI. 

Desværre er vores hytte ved at være meget slidt og trænge til en kæmpe renovation for, at spejder 

arbejdet kan forsætte. Hytten er i sådan en forfatning hvor det inden for kort tid ikke vil være forsvarligt for 

mennesker at opholde sig i hytten. De fleste af vores vinduer er punkteret, i nogle er det ene lag glas i 

stykker og samtlige vinduer er rådne. Vores tag er i dårlig stand. Det regner sommetider ind i hytten. Det 

har blandt andet forårsaget, at gulvet ved indgangen nu er så rådden, at vi har måtte ligge plader ud så 

børn eller ledere ikke går igennem. Hytten er de bedste steder dårligt isoleret og de fleste steder ikke 

isoleret. Derfor har vi brug for at rejse nye indervægge med 10 mm. Isolering, samt af få isoleret op under 

hytten som er hævet og jorden. Da vores varme system i dag består af gamle og ikke særlige energi venlige 

el radiator. Hvilket betyder vi brugere op til 24.000 kr. om året på el. Så derfor er der stort ønske om en 

varmepumpe som kan afløse det system. Tagrender skal også skiftets da de er mere utætte end en sig. 

Hvilket har foran ledet, at meget udhæng med mere også skal skiftes. Naturligvis skal det rådne gulv i 

indgangen også skiftes således, at kvinder, børn mm ikke falder igennem. 

KONSEKVENS 

Hvis hytten ikke forbedres på alle de nævnte punkter inden for en meget kort tidshorisont. Så vil den være 

ubrugelig til spejder år om 2 år og vil ej heller kun reddes. 

HVAD HAR VI GJORT. 

Vi har naturligvis fået tilbud hjem på hvad det koster at renovere hytten. Jf. bilag 372.000 kr. Vi har selv 

mulighed for, at låne 100.000 kr. ved KFUM Spejderne rentefrit og med en tilbagebetaling på 10 år. 

Vi har søgt et utal af fonde. De fleste fonde har krav vi ikke kan leve op til og langt de fleste kommer tilbage 

med en afvisning der siger: vi støtter ikke renovationer eller blot en afvisning. 



Her er nogle af de fonde vi har søgt: lnsero, Den jyske Sparkasse, Lokale- og anlægsfonden, Sydbank, Kim 

Chips, Middelfart Sparkasse m.fl. 

DETTE SØGER VI OM. 

Vi vil gerne søge Udviklingspuljen om 75.000 kr. til hjælp til renovation. Sammen med 100.000 kr. vi selv 

kan rejse kan det hjælpe med det allermest nødvendige. Og dermed forsætte den gode udvikling. 

KRITERIE 1 

Dette er absolut nødvendigt hvis vi skal oprette vores medlemsfremgang og samnnentidig starte nye ting 
op. Sådan som en klan. 

KRITE RIE 2 

her mener vi, at vi vil berige borgene med en klan som ligger op til voksen gruppen hvor man kan lære om 
og være sammen om friluftsliv. 

KRITERIE 3 

Det samme som 1 og 2 og endvidere vil det betyder at spejderne i Stouby stopper da hytten ikke længere er 
anvendelig og uden hytte ingen spejder. 

På vegne af KFUM Spejderne Stouby 

Kim Rex Bengtsson 

Skulsballevej 4 

7150 Barrit 

Tlf. 24604680 

Kim.rex@hedensted.dk   



Til 	 Tilbud 

Spejder hytten 
Stoubyskovvej 	 Dato 	 08-03-2016 

7140 Stouby 
Att. Kim Rex 
kim.rex(&hedensted.dk   

Vedr. Spejderhytten 
Tekst. 

Væge + vinduer: 
100mm glasuld, forskalling, plastik, 2 lag gips, 
23 vinduer, bundstykker. 
Tilbudspris 
	

kr. 102.758,00 

Isolering af gulv: 
100 mm Flamingo, Forskalling 

kr. 26.816,00 Tilbudspris  

Zink tagrender og nedløb 	 kr. 16.500,00 

Tag: 
Stalads, nedtagning af tagplader, 
lægter, krydsfinner, udhæng, pap med lister 
Tilbudspris 

Alternativ pris på tag i stålplader (kr. 100.000,00 + moms) 

kr. 138.804,00 

Nettobeløb/moms grundlag 	 moms 	 Totalbeløb 

kr. 284.878,00 
	

kr. 71.219,50 	kr. 356.097,50 

Mobilbyg APS 
	

Telefon.: 20844550 
V. Jørgen Fisker Henriksen 

	 E-mail.: mobilbyg@mobilbyg.dk  

Aksel Nielsens vej 5, 7140 Stouby 
	 CVR. Nr.: 26349354 



En ;ro' koniaki e 
Skou's El &.?-111:rfn/-:si.enslact.;rAps 

INSTALLATØR 

KFUM Spejderne 

Stouby Skovvej 7 C 

7140 Stouby 

Stouby d.: 9. marts 2016 

Tilbud på Varmepumpe installation 
I henhold til 'aftale fremsendes hermed tilbud på overnævnte sag. 

Pris oversigt 

Komplet installation af Panasonic AE9PKE varmepumpe med 5 års garanti 

Tilbudssum udgør i alt: 	 kr. 12.200,- ekskl. moms. 	kr. 15.250,- inkl. moms.  

SMS-Control unit 	 kr. 1.800,- ekskl. Moms 	kr. 2.250,- inkl. Moms  

Tilskud 	 kr. 2.500,- inkl. moms  

Total pris 	 kr. 15.000,- inkl.' moms  

Priserne er baseret på arbejde udført inden for normal arbejdstid, samt ordnede adgangsforhold. 

Tilbudsforhold 

Generelt: 
Tilbuddet indeholder el-installation og varmepumpe installation incl. kølemiddel. 

Indeholdt i prisen: 
• Afprøvning og idriftsætning 

• Dokumentation og målinger 

Betalingsbetingelser:  iht. AB 92 

Forbehold:  Standardforbehold gældende for Standardforbehold af januar 2007. El-arbejde. 

El-tilslutningssted skal være nærmere end 5 meter, og være beskyttet af HF1/1-1PFI afbryder. 

Vi håber, at vores priser vil være fordelagtig for Dem og står fortsat til Deres disposition, såfremt De skulle 

ønske yderligere oplysninger. 

Med venlig hilsen 

Skou El og Marineservice ApS 

Bo Sko Rasmussen 

7

1 

i 



Skot' El  Aut. E1-installator 
& Marhieservice ApS 

INSTALLATØR 
7.4 

Tilskudsordning 
Skou's El & Marineservice ApS assisterer gerne, med undersøgelse og indberetning af ansøgning omkring 

tilskudsordninger. 

Tilskud til dette projekt er 	 kr. 2500,00 incl. moms 

Danske energiselskaber er siden den 1. januar 2010 forpligtede til at sørge for årlige energibesparelser hos 

slutbrugerne. Den politiske aftale betyder, at energiselskaberne konkret skal medvirke til at realisere 

energibesparelser hos slutforbrugere. 

Energiselskaberne dokumenterer besparelserne og indrapporterer disse til Energistyrelsen. 
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