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Ansøger 
Ansøgningens titel 

En central multibane i As Sogn 

Ansøger 
Forening 

As Idrætsforening 

Kontaktperson 

Gitte Engelbrecht Sørensen 

Adresse 
Vejnavn 

Overbyvej 
Nr 

27 
Etage sid~ 

Postnummer 

7130 
Bynavn 

Juelsminde 
Postboks 

Telefonnummer 

31270485 

1-1-laii 
gitteas@yahoo.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 

Om sognet 
As Idrætsforening ligger i byen Overby v/Juelsminde med 215 indbyggere. Sognets 
samlede indbyggertal udgør ca. 650 voksne, børn og unge. Sammen med As Friskole 
udgør As Idrætsforening kernen i byen, og det er her sammenholdet indbyggerne 
imellem opstår og udvikles. 

Da der ikke er mange unge i byen, er det også meget vigtigt for lokalsamfundet at 
kunne trække børn og unge til fra oplandet, således at både skolen og 
idrætsforeningen kan bestå. Derudover er det også væsentligt for lokalsamfundet, 
at foreningernes faciliteter er tidsvarende og attraktive for tilflyttere og 
nuværende børnefamilier. 

Formål/mål 
En multibane i As Sogn vil kunne være med til at understøtte og fremtidssikre den 
lokale udvikling i As. Sognet nyder i dag godt af et aktivt foreningsliv og 
manges frivillige arbejde, og lokalområdet anses fortsat som et attraktivt og 
velfungerende lokalsamfund med en stabil bosætning. 

Skal As Sogn i fremtiden fortsætte den positive udvikling og kunne tiltrække nye 
borgere og sikre børn og unges trivsel og udvikling, er det vigtigt, at man kan 
tilbyde moderne og tidssvarende aktiviteter og faciliteter i lokalsamfundet. En 
multibane vil kunne udbygge de lokale foreningers aktiviteter og fungere som et 
samlingspunkt og være et bindeled mellem de mange eksisterende foreninger. 

Baggrund for projektet 
Foreningerne i As Sogn har de senere år været inde i en positiv udvikling, og for 
at kunne bevare denne tendens er det vigtigt, at området udbygger de eksisterende 
faciliteter. Multibanen skal sikre gode oplevelser for lokalområdets mindste 
borgere og gøre det attraktivt for børnefamilier at etablere og bosætte sig i 
sognet. 
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Som beskrevet ovenfor vil mange i lokalområdet nyde godt af en kommende 
multibane. En multibane vil blive et vigtigt omdrejningspunkt og være med til at 
fremtidssikre de lokale faciliteter og vil være med til fortsat at gøre området 
attraktivt og aktivt. 

Herudover vil en multibane kunne aflaste Idrætsforeningens træningsbane i våde 
perioder og igennem vinterhalvåret, hvor den ofte slides hårdt af børnene i 
skolens frikvarterer. En multibane ville kunne sikre at børnenes glæde og passion 
for fodbold også kan udleves igennem vintermånederne. 

Derudover vil projektet komme hele lokalområdet til gavn og tydeliggøre sognets 
mange kvaliteter og store virketrang overfor det øvrige opland i Hedensted 
Kommune. Derfor anses projektet også som et vigtigt element i områdets branding 
og reklame i forbindelse med tiltrækning af nye borgere og bosætning. 

Tidsplan: 
Forår 2016: Ansøgning og fundraising for at skaffe de nødvendige midler 

Projektering og anlæggelse. Hvis de fornødne midler er tilstede, skal projektet 
realiseres hen over sommeren 2016 og multibanen forventes færdig i efteråret 
2016. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Allerede modtaget støtte —  Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje 
Beløb (Kr.) 

130000,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af indtægt 

Egenfinansiering As Idrætsforening 

Beløb (Kr.) 

50000,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af indtægt 

Egenfinansiering As Friskole 

Beløb (Kr.) 

50000,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af indtægt 

Restbeløb, der forventes finansieret via støtte fra fonde og virksomheder 

Beløb (Kr.) 

149375,00 

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

379375,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Entreprenørarbejde incl. jordarbejde, dræn og fundament 

Beløb (Kr.) 

50000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
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Beskftelseaftuigift 

DBU Multibane 13x21 m - m/mål i galvaniseret stål og basket 	på toppen + 2 
hockeymål 
Beløb (Kr.) 

200000,00 

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

BeJ93b(Kr.) 
96250,00 

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

Montage 

Beløb(Kr.) 

33125,00 

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

Beløb (Kr.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Uclgifterialt(<r.) 

379375,00 

Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb (1(r.) 
40000,00 

Underskudsgaranti 
Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 
Ja 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Påtænker at ansøge følgende: Tuborg Fonden, Horsens Folkeblad, Den Jyske 
Sparekasse, Palsgaard Industri A/S, Energi Horsens, Y-mens' Juelsminde afd., 
Schurs Støttefond, As Fonden, Karlsminde Fonden, Salling Fonden, DGI, Nordea 
Fonden, Hede Nielsens Fond. 

Ovennævnte fonde er endnu ikke ansøgt om støtte. 

Denne fond er søgt med positivt resultat: 
Hedensted Kommunes Lokale Udviklings Pulje kr. 130.000,00. 

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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Multibane As Sogn 



Området i dag 



Området i fremtiden 

4 

TILVALG: Opstribnina„._ 

1000 Høje bander 

2400 I Mål 	 

1000 IHøje bander 

ow-1  
21 meter 

13 meter 



De:.  

Multibane 13 x 21 meter. 

Teknisk information til standard bane 

Højde 
	

0,95 m 
Længde 
	

21m 
Bredde 
	

13m 

Produktinformation 

Produktion 	 Danmark 
Materiale 	 Robuste plastbander 

Galvaniseret stålkant 
Mål i stål — 3 x 2 m 

Vedligeholdelse 	Banderne er vedligeholdelsesfrie 
kan eventuelt vaskes. 



UNIQA BOLDARENA 

UNIQA BOLDARENA 
Denne specieldesignet og unikke multiarena er i absolut særklasse. Banen er fremstillet i plast og er 100 % 
vedligeholdelsesfri. 

UNIQA Boldarena kan opstilles på alle områder og kan leveres i netop den størrelse der passer til jeres område. 
Arenaen kan leveres med forskellige mål, boldvægge, tribuner og mange andre unikke muligheder. 

UNIQAs boldbane er speciel designet og der er lagt vægt på følgende: 
• Design 
• Kvalitet 
• Lave vedligeholdelses omkostning 
• Enestående løsning 
• Samlet koncept 

Teknisk information: 
Banen er udført i plast og leveres i grå antracitfarve (RAL farve) Banderne er 95 cm høje — ved målene 160 cm høje. 
og fyldes med beton og stabilgrus med en ramme udført i galvaniseret stål på ca 2 mm. 
Bandernes solide konstruktion sikrer en hærværkssikret løsning, som samtidig skaber en fordelagtig støjsvag bane. 

Bandemodulernes store fleksibilitet gør det muligt at tilpasse banestørrelsen efter ønske og behov. 
Målene er galvaniseret. 
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