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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Top belægning til bmx banen 

Ansøger 
Forening 
Østjysk Bmx Klub 

Kontaktperson 

Per Lund Poulsen 
'-, 

Nr 

27 
Etage 

4.  ,- 	— 
Side/dør Vejnavn 

Tirsbækvej 

Postnummer 

7120 
Bynavn 

Vejle øst 
Postboks 

Telefonnummer 

20978570 

E-mail 

formand@oestjyskbmx.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 

Da bmx klubben er værter for 2 løbs weekender i 2016, der iblandt Jysk mesterskab 
i September, trænger vores bane til en kraftig overhaling. 
Med træning 4 -5 dage om ugen er slidet på topbelægningen kraftig, og skal 
fornyes, hvis vi skal kunne klare et banesyn fra forbundet. 

Projektets budget 

Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

Sponsorart af transport 

Beløb (Kr.) 

4000,00 

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

4000,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Topbelægning (Dynatop) 	280 kr + moms pr ton. Der er 39 ton på et træk 

Beløb (Kr.) 

13650,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
udgifteriaft(Kr.) 
13650,00 

Ansøgt beløb 

Ja 
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Beløb (Kr.) 

13650,00 

Underskudsgaranti 

Ja 

Beløb (Kr.) 
13650,00 

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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