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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Ny aktivitet på Millennium Park 

Ansøger 
Forening 

Bjerre Millennium 2000 

Kontaktperson 

Thomas Weber Pedersen 

Adresse 
Vejnavn 

Højvangen 
Nr 

3 
Etage Side/dør 

Postnummer 
8783 

Bynavn 
Hornsyld 

Postboks 

Telefonnummer 

28158686 

E-mail 

tp@vola.dk  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 

Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening 
indenfor uddannelse, aktiviteter for medlemmer, samt rekruttering og fastholdelse 
af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

Vi ønsker at etablere en ny og spændende aktivitet på Millennium Park i Bjerre. 
Millennium Park er et område, som den lokale idrætsklub Bjerre Millennium 2000 
råder over. Her er i dag en fodboldbane, aktivitetsplads og klubhus. På området 
ønsker vi nu, at etablere en ny aktivitet, som en masse mennesker vil kunne få 
glæde af. 
Der er i forvejen en del aktivitet, da mange af byens borgere benytter området, 
til at samles og have det sjovt sammen. Denne aktivitet vil blot gøre det endnu 
mere attraktivt. 
Vi ønsker at etablere et udendørs net, som udmærker sig ved at kunne anvendes til 
flere forskellige formål. Det kan justeres i højden, så det eksempelvis kan 
benyttes til følgende : 

• Beach volley 
• Beach tennis 
• Fod tennis 
• Badminton 
• Speedminton 

Bjerre Millennium 2000 er en idrætsforening, som er aktive på flere fronter. Vi 
er aktive både sportsligt, men i særdeleshed også socialt. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Beløb(Kr.) 

0,00 
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Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
incitægteriaft(Kr.) 
0, 00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Stolper, Net osv. 

Beløb (Kr.) 
14687,00 

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

Beløb (Kr.) 
1585,00 

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

Beløb (Kr.) 
2943,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Udgifter i alt (Kr.) 
19215,00 

Ansøgt beløb 
Ja 

Beløb (Kr.) 
19000,00 

Underskudsgaranti 
Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 
Ja 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 
Sydbank Fonden er ansøgt 
Familien Hede Nielsens Fond er ansøgt 

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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Budget for ny aktivitet i Bjerre (Net) 

Beskrivelse Anslået udgift inkl. moms 

Sport-Thieme Beachvolleyball-stolper 6440 

Sport-Thieme Beskyttelsespolster til Beachvolleyball-stolper 3376 

Jordbøsning til Beachvolleyball-stolper 2120 

Net til Beachvolleyball bane 1806 

Beachvolleyball Banemarkering 945 

Beachvolleyball (2 stk) 728 

Speedminton Ketcher (2 stk) 650 

Speedminton Bolde 207 

Levering 435 

Montering 2.500 

Udgifter I ALT 

Beskrivelse 

19.207 

Indtægt 

Familien Hede Nielsen Fonden er ansøgt 

Sydbank Fonden er ansøgt 

Indtægter I ALT 

I ALT -19.207 
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