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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Cykelholdere 

Ansøger 
Forening 

mtb7130+ junior afd. 

Kontaktperson 

Jimmi Brøndum 

Adresse 
Vejnavn 

Grundvej 
Nr 

13 
Etage Side/dør 

Postnummer 

7140 
Bynavn 

Stouby 
Postboks 

Telefonnummer 

25658813 

E-mail 

jb@zelectedfoods.dk  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 
Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og 
fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer gode tidsvarende muligheder for børn og 
unge. 

Projektbeskrivelse 
Formål-baggrwid-tidsplan 

At få flere børn med til MTB-træning, give dem mulighed for at køre MTB flere 
steder, samt arrangere fællesture til spor andres steder i landet. 

Flere forældre har svært ved at få transporten passet ind, så hvis trænerne har 
mulighed for at transportere cyklerne med, kan deltagerne køre med trænerne. 

Flere børn har slet ikke kunne være med, da forældre ikke har haft mulighed for 
at transportere cyklerne. 

Nogle børn deltager kun, hvis træningen foregår i lokalområdet, hvilket kun er 
hver 3. gang. Der roteres mellem Barrit, Juelsminde og Stouby. Og så køres der 
enkelte gange i Skærven og Bjerre. 

Kan iværksættes så snart cykelholderne er købt. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Beløb (Kr.) 

0,00 

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

0,00 

Udgifter 
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Beskrivelse af udgift 

3 x Thule cykelholdere 

Beløb (Kr.) 

16500,00 

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

16500,00 

Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb (Kr.) 

16500,00 

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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