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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Legeplads ved klubhus på Ussingvej 15 i Korning. 

Ansøger 
Forening 

Korning Idrætsforening 

Kontaktperson 

Linda Vestergaard Nielsen 

Adresse 
Vejnavn 

Fredsbovænget 
Nr 

1 
Etage Side/dør 

Postnummer 

8700 
Bynavn 

Horsens 
Postboks 

Telefonnummer 

61663803 

E-mail 

lindavestergaardnielsen@gmail.com  

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 

Formål:Vi ønsker at trække spillernes familier, samt borgerne i byen væk fra 
hjemmet og ned på sportspladsen under træning, fodboldkampe og andre 
aktiviteter.Vi vil gerne gøre sportspladsen til et samlingssted for familier i 
Korning og klubbens medlemmer der kommer udefra, hvor samvær og bevægelse er i 
fokus. Vi har to gymnastikhold fra 0-6 år som ønsker et udendørs areal, der 
fremmer deres motoriske udvikling som de kan benytte sig af når vejret tillader 
det. 

Baggrund: Vi har mange småbørns familier som benytter sig af sportspladsen nu, 
desværre lever den ikke op til kreativ leg, social samvær og forskellige 
motoriske udfoldelser. 
Legepladsen på sportspladsen indeholder idag et lille klatrestativ og en 
rutsjebane af ældre dato. Vi mangler nogle ting for de mindre børn som sandkasse 
og gynger. Desuden ønsker vi en kolbøttestativ som kan benyttes af alle aldre til 
at styrke blandt andet balance og krop. 

Tidsplan: Når vi har midlerne til projektet, vil vi søge byggetilladelse. Så 
snart vi har byggetilladelsen vil vi gå igang med projektet. Vi forventer det er 
færdig i efteråret 2016. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Beløb (Kr.) 

0,00 

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

0,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

indkøb af materialer samt opsætning 

Beløb (Kr.) 

70996,25 

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

brændstof til udgravning af faldunderlag og udforesigelige udgifter. 

Beløb (Kr.) 

3000,00 

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. 
Udgifter i alt (Kr.) 

73996,25 

Ansøgt beløb 

Nej 

Beløb (Kr.) 

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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