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Ansøger 
Ansøgningens titel 

formand for Senioridræt 

Ansøger 
Forening 

Daugård Idrætsforenin (gymnastikafd.) 

Kontaktperson 

Evald Kristensen Burgaard 

Adresse 
Vejnavn 

Strandvej en 
Nr 

16 
Etage Side/dør 

Postnummer 

8721 
Bynavn 

Daugård 
Postboks 

Telefonnummer 

20239032 

E-mail 

evald.burgaard@c.dk  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 

Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens 
borgere gennem oplevelser og arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted 
Kommune kendt udover kommunegrænsen. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

Under gymnastikafdelingen, har vi et udvalg for senioridræt, som har kørt en del 
år. Et af vore kerneområder for at holde sammen på deltagerne, er tæppecurling. 
Vi startede denne aktivitet for mange år siden med et brugt sæt. Vores 
curlingtæppe er efterhånden meget nedslidt, og har derfor behov for et nyt tæppe. 
Da sæsonen 2016/17 er i fuld gang, er det aktuelt med en fornyelse allerede på 
nuværende tidspunkt. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 	 - 

Kontingentet til senioridræt andrager 350,- kr. pr. medlem, hvilket 
dække et nyt tæppe. 

ikke kan 

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 

Tæppe til tæppecurling 

Beløb (Kr.) 

15000,00 

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

15000,00 
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Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb (Kr.) 

15000,00 

Underskudsgaranti 

Ja 

Beløb (Kr.) 

15000,00 

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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