
c,12( 

Tlf:79755000 
NielsEspesVej8 

II;Q:!!! Kultur og Fritid 
E-mail:sikkerpost@hedensted.dk  

8722 Hedensted 
	

Web: www.hedensted.dk  

Sendes til 

Kultur og Fritid 
Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 

Ansøgningsskema til 
Udviklingspuljen 

Ansøgningens titel 
Combimåtte komplet 

Ansøger 
Forening  
Aale Ungdoms og Idrætsforening 
Kontaktperson 

Kirsten Rasmussen 
Adresse 

Dybdalvej 8, 7160 Tørring 
Telefonnummer 

41317610 
E-mail 

ktr@city.dk  

Hvilket kriterium hører din ansøgning under 
 	1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer 
,/ I gode tidsvarende muligheder for børn og unge. 
	 2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 

I arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen. 
	 3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlem-

mer, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 

Børneattester 

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 	 EJ I Ja 	 Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Å.U.I. ønsker at forbedre og sikre forholde i forbindelse med gymnastikken for 
både børn og unge. De måtter Å.U.I. råder over i dag er slidte, og yder ikke 
den sikkerhed vi ønsker, samtidig er det et tillæg/udbygning til den FE-bane vi 
fik sidste år. 

Samtidig vil vi gøre opmærksom på at de redskaber der anskaffes af Å.U.I. også 
bliver brugt af skolen, så det er sikkerheden der vi tænker på. 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Kr. 
0,00 

Kr. 
30.495,00 

Indtægter i alt 
Kr. 

0,00 Udgifter i alt 

Kr. 
30.495,00 

Ansøgt beløb 
Kr. 

I Underskudsgaranti 
Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet Nej 	 I ,/ 	Ja 
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

P.T. har vi søgt i brugerrådet, og fået bevilget kr. 5.000,- og vi forventer at 
Å.U.I's venner vil give det samme. 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev til: 
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde 

Dato 

o  / 
Underskrift 
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Jens Markussen 

Aale Ungdoms- 8f Idrætsforening 

Bækvej 18 

7160 Tørring 

PE-Redskaber+ 
Trampolin.dk  

Tilbudsnr. 	 8454 

Dato 	 12. august 2015 

Side 	 1 

Leveringsadresse: 
	

Kundenr. 	 16735 

Aale Ungdoms- &Idrætsforening 
	

CVR nr. 

7160 Tørring 
	

Deres ref. 

Deres rekv. 

Sælger 
	

Ulla Horndrup 

Tilbud 

Varenummer 	Tekst Antal Enhed 	Pris Rabat% Beløb 

4100 	 Combimåtte kompl. 300x500x30 

med tilhørende 6 kasser. 

1 STK 	25.896,00 25.896,00 

OBS I! Bemærk at der i alle side 

og ender kasser er samme type 

std.plade som i center måtten 

Pr. 01/01-2015 tilbyder vi 10 års garanti på 

støddæmperpladen i nedspringsmåtter. 

1281 	 Fragt frem 1 STK 	1.250,00 100 0,00 

Samlet pris excl. 
moms 

25.896,00 

Fakturarabatbeløb -1.500,00 

Tilbuddet er gældende 1 måned fra dags dato. alt DKK ekskl. moms 24.396,00 

Se i øvrigt vores salgs- og leveringsbetingelser på www.trampolin.dk  25% moms 6.099,00 

1 alt DKK inkl. moms 30.495,00 

Betalingsbetingelse 
	

14 dage netto 

Leveringsbetingelse 
	

Ex Works, Fole, Denmark 
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