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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Renovering og fremtidssikring af skydebane 

Ansøger 
Forening 

Glud Skytteforening 

Kontaktperson 

Per Christiansen 

Adresse 
Vejnavn 

Tønballevej 
Nr 

3 
Etage Side/dør 

Postnummer 

7130 
Bynavn 

Juelsminde 
Postboks 

Telefonnummer 

75684236 

E-mail 
per-christiansen@pc.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 - baggrund - tidsplan 

For at give egne medlemmer og børn fra Aktiv ferie trygge forhold og opfylde 
skærpede krav i miljømæssig henseende, skal vi have nyt ventilations anlæg. 
For samtidig at give dem optimale skyde forhold, ønsker vi anskaffet 8 hæve-
sænke borde, samt miljørigtig bord- og gulvbelægning på standpladserne. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Ingen her og nu, men forventet øget medlemstilgang 

Beløb (Kr.) 

0,00 

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

0,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Hæve sænke borde 

Beløb (Kr.) 

29700,00 

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

Ergofloor 	miljørigtig bord og gulvbelægning 

Beløb (Kr.) 

8700,00 

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

Gulvplader 

Beløb (Kr.) 

6500,00 

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

44900,00 

Ansøgt beløb 
Ja 

Beløb (Kr.) 

44900,00 

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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