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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Masterplan for Hornborg sportsplads 

Ansøger 
Forening 

Hornborg Lokalforening 

Kontaktperson 

Marianne Gundersen 

Adresse 
Vejnavn 

Vesterenden 
Nr 

14 
Etage Side/dør 

Postnummer 

8762 
Bynavn 

Flemming 
Postboks 

Telefonnummer 

61674408 

E-mail 
hornborglokalraad@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 

Der skal udarbejdes en masterplan for den fremtidige benyttelse af Hornborg 
Sportsplads. Baggrunden er, at der ikke længere spilles hverken håndbol eller 
fodbold på pladsen, og byens borgere har mange forskellige ønsker for hvad 
pladsen kan benyttes til i fremtiden. Pladsen har gennem mange år dannet rammen 
for byfest og aktivitetsdag og er i dag hjemsted for Hornborg Petanque, som 
spiller flere gange om ugen året rundt. 
Ønskerne går i retning af at bevare et stykke åbent græs, hvor der kan spilles 
rundbold o lign, etablering af bålplads, et flerfunktionelt, åbent multihus, som 
kan benyttes som klubhus for petanque, busskur for børnene og "festtelt". Der er 
desuden ønsker om legeredskaber og rekreative muligheder. 
Masterplanen ønskes udført af et professionelt arkitektfirma med kompetencer 
indenfor dette felt i løbet af foråret 2016 eller snarest. 
På et borgermøde i forsamlingshuset er der nedsat et sportspladsudvalg bestående 
af 6 personer. 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Der er ingen indtægter i projektet. Vi skal søge puljer og sponsorer når 
masterplanen er lagt og de enkelte delprojekter skal gennemføres 
Beløb (Kr.) 

0,00 

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

0,00 

Udgifter 
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~Welseafudgift 

Arkitekt masterplan 

Beløb (<r.) 

30000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
licwiterialt(Kr.) 
30000,00 

Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb ((1-.) 
30000,00 

Underskudsgaranti 

Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 

Ja 

Hvis ja, angiv hvilke ()g evt. svar 

Nej, endnu ikke 
Når masterplanen foreligger vil vi søge midler fra diverse fonde og puljer samt 
sponsorstøtte. 

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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