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18.15.00-A00-1-16 

9.        Meddelelser og orientering 

Beslutningstema 

Award festen den 17.3.2016 

Afslag på ansøgning fra Onsdags Cafeen, der søger om tilskud til transport i forbindelse med 

en udflugt.   

Kunstudstilling i Stouby den 2. og 3. april 2016   

Beslutning 

Orientering. 
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18.15.01-Ø40-1-14 

10.        Afregning af tilskud til voksenundervisning 2015 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til afregning af tilskud for 2015 til voksenundervisning incl. 10 % 

debatpuljen. 

Økonomi 

Det kommunale tilskud for 2015 lyder på 429.700 kr.  

Sagsfremstilling 

Aftenskolerne har indsendt afregning for tilskud til voksenundervisning og 10 % debatpuljen. 

Der er udarbejdet en oversigt, der viser, om den enkelte aftenskole skal tilbagebetale et beløb 

eller om aftenskolen kunne gøre brug af yderligere tilskud. 

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til aftenskolerne. 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at afregningerne for tilskud i 2015 godkendes. 

  

Beslutning 

Afregningerne for tilskud i 2015 er godkendt i henhold til ny oversigt. 

Bilag 

 Notat, afregning 2015 - samlet opgørelse 

  

Bilag/Punkt_10_Bilag_1_Notat_afregning_2015__samlet_opgoerelse.pdf
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18.15.05-Ø40-144-15 

11.        Godkendelse af foreningen Wado Karate Academy 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra en karateklub, Wado Karate Academy, som søger om at 

blive godkendt som en folkeoplysende forening i Hedensted Kommune. 

Sagsfremstilling 

Wado Karate Academy søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening med 

hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen har indsendt vedtægter og budget for 

foreningen. Administrationens gennemgang af vedtægter har ikke givet anledning til 

bemærkninger. Der er dog en dialog med foreningen om antal bestyrelsesmedlemmer. 

Foreningen forventer at kunne få ca. 50 medlemmer, hvoraf de fleste vil være fra Hedensted 

og Løsning. Foreningens aktiviteter forventes at foregå i boldhallen ved Hedensted Skole eller i 

Hedensted Idrætscenter. 

Der findes i dag en lignende forening, Bredballe Karate Skole, i Vejle Kommune. Wado Karate 

Academy er gjort opmærksom på, at der skal være tale om 2 adskilte foreninger. Der må 

således ikke være nogen form for fælles økonomi mellem foreningerne. 

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til Wado Karate Academy. 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at foreningen godkendes under forudsætning af, at der er klarhed omkring antal 

bestyrelsesmedlemmer. 

Beslutning 

Foreningen Wado Karate Academy godkendes. 

Bilag 

 Vedtægter for selvstændig forening i Hedensted samt budget 

  

Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Vedtaegter_for_selvstaendig_forening_i_Hedensted_samt_budget.pdf
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18.15.05-Ø40-103-15 

12.        Ansøgning til udviklingspuljen - Stouby Kajakfællesskab, 
tilbygning til eksisterende kajakhus 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra Stouby Kajakfællesskab, der søger om tilskud til en 

tilbygning til eksisterende kajakhus. 

Økonomi 

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje. 

Sagsfremstilling 

På grund af øget medlemstilgang ønsker Stouby Kajakfællesskab en udvidelse af det 

eksisterende kajakhus ved Rosenvold. I det nuværende kajakhus er der kun plads til 

opbevaring af kajakker og udstyr. For at fremme det sociale aspekt ønskes en udvidelse af 

kajakhuset samt en overdækket terrasse med bord- bænksæt. Arbejdet vil blive udført af 

frivillige i kajakfællesskabet, og der søges derfor kun om tilskud til materialer. Der er indsendt 

facadetegning samt tilbud på materialer fra XL Byg Hedensted Tømmerhandel på 49.104,40 kr. 

incl. moms.  

Der er givet afslag på ansøgning om tilskud fra paragraf 18 midler i Hedensted Kommune. Der 

søges om ialt 49.104 kr. fra udviklingspuljen.  

  

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til Stouby Kajakfællesskab v/Per Klarup. 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven. 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der gives afslag. 
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Bilag 

 Stouby Kajakfællesskab, tegning 

 Ansøgning til udv.puljen fra Stouby Kajakfællesskab 

  

Bilag/Punkt_12_Bilag_1_Stouby_Kajakfaellesskab_tegning.pdf
Bilag/Punkt_12_Bilag_2_Ansoegning_til_udvpuljen_fra_Stouby_Kajakfaellesskab.pdf
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20.00.00-Ø40-1-16 

13.        Ansøgning til udviklingspuljen - Udgivelse af bog om 
fiskeriets historie i Vejle fjord 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra Byhistorisk Forlag i Vejle v/Tore Teglbjærg, der søger 

om tilskud til udgivelse af en bog "Fiskeriets historie i Vejle fjord og de tilløbende vande" 

Økonomi 

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje. 

Sagsfremstilling 

Byhistorisk Forlag i Vejle søger om tilskud til udgivelse af det første værk herhjemme, der 

beskriver alle aspekter af en egns samlede fiskerihistorie. Hedensted Kommune vil i værket 

kunne finde et væld af spændende historier fra Daugård og Juelsminde. Der er indsendt en 

projektbeskrivelse over værket, som er skrevet og sat til at udkomme i december 2016. 

Trykning af bogen koster 125.600 kr. Der er søgt om tilskud fra VAF-Fonden, Danmarks 

Fiskeriforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Fredericia Kommune, Vejle Kommune, Bagger-

Sørensen og Co., og der afventes svar fra alle. 

Der søges om et tilskud fra udviklingspuljen på 10.000 kr. til projektet. 

  

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til Tore Teglbjærg 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der bevilges 10.000 kr. 
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Bilag 

 Ansøgning vedr. bog om Fiskeriets historie 

  

Bilag/Punkt_13_Bilag_1_Ansoegning_vedr_bog_om_Fiskeriets_historie.pdf


 

Hedensted Kommune  

Fritidsudvalget  
Mødedato:  

4. april 2016 
Formand:  

Hans Vacker 

Sidetal:  

11 

 

18.15.05-Ø40-73-15 

14.        Ansøgning til udviklingspuljen - Juelsminde Golfklub, 
undervisningsbolde 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra Juelsminde Golfklub, der søger om tilskud til indkøb af 

undervisningsbolde til juniorarbejdet i golfklubben. 

Økonomi 

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje. 

Sagsfremstilling 

Juelsminde Golfklub søger om ialt 21.000 kr. til supplement af golfbolde til undervisningsbrug 

på træningsbaner, udslag, indspil og slag fra bunker. 

   

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til Juelsminde Golfklub v/Laust Erik Lauridsen. 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der bevilges et tilskud på 10.000 kr. 

Bilag 

 Ansøgning til udv.puljen om tilskud til undervisningsbolde 

  

Bilag/Punkt_14_Bilag_1_Ansoegning_til_udvpuljen_om_tilskud_til_undervisningsbolde.pdf
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18.15.05-Ø40-39-15 

15.        Ansøgning til udviklingspuljen - As IF, en central 
multibane i As Sogn 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra As Idrætsforening, der søger om tilskud til en central 

multibane i As Sogn. 

Økonomi 

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje. 

Sagsfremstilling 

Foreningerne i As Sogn har de seneste år været inde i en positiv udvikling. For at bevare 

denne tendens, er det vigtigt at udbygge de eksisterende faciliteter. Den ønskede multibane 

skal sikre gode oplevelser for lokalområdets mindste borgere og gøre As Sogn til et attraktivt 

sted for børnefamilier. Multibanen vil endvidere kunne aflaste idrætsforeningens træningsbane 

i våde perioder og i vinterhalvåret, hvor den ofte slides hårdt af børnene i skolens frikvarterer. 

Hvis de fornødne midler er tilstede, skal projektet realiseres hen over sommeren 2016. 

Projektet er budgetteret til 379.375 kr. Der er bevilget 130.000 kr. fra Hedensted Kommunes 

Lokale Udviklings Pulje. As Idrætsforening og As Friskole bidrager hver med 50.000 kr. 

Restbeløbet på 149.375 kr. forventes finansieret via støtte fra fonde og virksomheder. Der 

søges om et tilskud fra udviklingspuljen på 40.000 kr. 

  

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til As IF v/Gitte E. Sørensen 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der bevilges et tilskud på 25.000 kr.  
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Bilag 

 Ansøgning udviklingspuljen, multibane i As Sogn 

  

Bilag/Punkt_15_Bilag_1_Ansoegning_udviklingspuljen_multibane_i_As_Sogn.pdf
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20.00.00-Ø40-2-16 

16.        Ansøgning til udviklingspuljen - regulering af mårhunde 
i Hedensted Kommune 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra Danmarks Jægerforbund og Jægerråd i Hedensted 

Kommune, der søger om tilskud til projekt regulering af mårhunde i Hedensted Kommune. 

Økonomi 

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje. 

Sagsfremstilling 

Danmarks Jægerforbund ønsker at påbegynde et reguleringsprojekt på tværs i kommunen for 

at gennemføre en effektiv regulering af den invasive art mårhund. Projektet vil være opstart af 

et nyt kommunalt beredskab, som jagtforeninger og private borgere kan trække på. 

Jagtforeningerne er tovholdere, således at love og regler for området følges. Fåborg-Midtfyns 

produktionsskole laver fælder, som benævnes "Kalø fælden". Fælden overholde alle gældende 

regler i størrelse og mål samt udformning. Modellen koster 1.200 kr. pr. stk.  

Projektet er budgetteret til 27.500 kr., hvilket svarer til det ansøgte beløb til indkøb af fælder 

og vildt kameraer for overvågning af fælder. Hedensted Kommunes Vand & Natur reserverer et 

engangsbeløb på 10.000 kr. til projektet. 

Proejktet vil være afsluttet i 2016, men fortsætter indtil kommunen er reguleret for mårhunde. 

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til ansøgeren Søren Vanting. 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der bevilges et tilskud på 17.500 kr. fra udviklingspuljen. 
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Bilag 

 Regulering af mårhunde 

 Avisartikel vedr. mårhunde 

  

Bilag/Punkt_16_Bilag_1_Regulering_af_maarhunde.pdf
Bilag/Punkt_16_Bilag_2_Avisartikel_vedr_maarhunde.pdf
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18.15.05-Ø40-82-15 

17.        Ansøgning til udviklingspuljen - Korning IF, legeplads 
ved klubhus 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra Korning Idrætsforening, der søger om tilskud til 

etablering af en legeplads ved klubhuset. 

Økonomi 

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via fritidsudvalgets udviklingspulje. 

Sagsfremstilling 

Korning IF ønsker at gøre sportspladsen til et samlingssted i Korning, således at familier og 

foreningsmedlemmer har et sted, hvor samvær og bevægelse er i fokus. Legepladsen, som 

den er i dag, mangler nogle ting for de mindre børn samt redskaber, der kan benyttes af alle 

aldre til at styrke balance og krop. 

Når finansieringen er på plads, vil projektet blive igangsat, og Korning IF forventer at 

legepladsen kan stå færdig i efteråret 2016. 

Korning IF søger om  73.996,25 kr. til projektet, hvilket svarer til det indhentede tilbud incl. 

brændstof til udgravning og uforudsigelige udgifter. Der er ikke søgt om tilskud fra fonde eller 

andet. 

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til Korning IF  

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der gives afslag. 
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Bilag 

 Bilag vedr. legeplads 

 Ansøgning til udv.puljen - legeplads ved klubhuset 

  

Bilag/Punkt_17_Bilag_1_Bilag_vedr_legeplads.pdf
Bilag/Punkt_17_Bilag_2_Ansoegning_til_udvpuljen__legeplads_ved_klubhuset.pdf
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18.15.05-Ø40-44-15 

18.        Ansøgning til udviklingspuljen - Bjerre Millennium 2000, 
ny aktivitet 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra Bjerre Millennium 2000, der søger om tilskud i 

forbindels med en ny aktivitet. 

Økonomi 

Ansøgning skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje. 

Sagsfremstilling 

Bjerre Millennium ønsker at etablere en ny og spændende aktivitet på Millennium Park i Bjerre. 

Der er i forvejen en del aktiviteter, da byens borgere benytter området som samlingssted. 

Bjerre Millennium ønsker et udendørs-net, som kan anvendes til flere forskellige formål. Det 

kan justeres i højden, så det kan benyttes til beach volley, beach tennis, fod tennis, badminton 

og speedminton.  

Udgifterne til projektet lyder på 19.215 kr., og der søges om 19.000 kr. fra udviklingpuljen.  

Der er endvidere søgt om tilskud hos Sydbank Fonden og Familien Hede Nielsens Fond. 

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til Bjerre Millennium 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der bevilges et tilskud på 19.000 kr. 
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Bilag 

 Ansøgn. udv.puljen - ny aktivitet 

  

Bilag/Punkt_18_Bilag_1_Ansoegn_udvpuljen__ny_aktivitet.pdf
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18.15.05-Ø40-107-15 

19.        Ansøgning til udviklingspuljen - Tørring IF, materiel til 
fodbold ungdom 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra Tørring IF, der søger om tilskud til materiel til fodbold 

ungdom. 

Økonomi 

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje. 

Sagsfremstilling 

Der søges om tilskud til indkøb af transporthjul, som anvendes i forbindelse med flytning af de 

store 11 mands mål. Transporthjulene vil mindske risikoen for at børn kommer til skade ved 

flytning af målene. Pris 1490 kr. 

For at forbedre kommunikationen ønsker idrætsforeningen 2 udendørs opslagstavler, udgiften 

lyder på 5.600 kr. Tavlerne anvendes til informationer fra idrætsforeningen. Det kan f.eks. 

være informationer til forældre, billeder af holdet der vandt m.m. 

Der søges om ialt 7.090 kr. 

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til Tørring IF 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der bevilges 7.090 kr. 
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Bilag 

 Ansøgn. udv.pulje - materiel til fodbold ungdom 

  

Bilag/Punkt_19_Bilag_1_Ansoegn_udvpulje__materiel_til_fodbold_ungdom.pdf
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18.15.05-Ø40-69-15 

20.        Ansøgning til udviklingspuljen - Håndboldklubben HSR, 
Trille Trolle Håndbold 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra Håndboldklubben HSR, der søger om tilskud til Trille 

Trolle Håndbold. 

Økonomi 

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje. 

Sagsfremstilling 

Håndboldklubben HSR ønsker at få de mindste børn med ind i hallen og igang med at spille 

håndbold i en tidlig alder. I området er der 2 idrætsbørnehaver og 1 naturbørnehave, som alle 

vægter bevægelse og fællesskab meget højt. Håndboldklubben ønsker at give disse børn 

mulighed for at stifte bekendtskab med håndbold som sportsgren. Dansk Håndboldforbund har 

udviklet et koncept, Trille Trolle Håndbold, der henvender sig til de helt små. Trille Trolle 

Håndbold er mor/far/barn håndbold, hvor børnene kan starte allerede som 2 årige.  

Håndboldklubben HSR søger om et tilskud på 10.000 kr. til indkøb af Trille Trolle opstarts kit. 

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til Håndboldklubben HSR 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der bevilges 10.000 kr. 
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20.00.00-Ø40-3-16 

21.        Ansøgning til udviklingspuljen - Hornborg Lokalforening. 
Masterplan for Hornborg Sportsplads 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra Hornborg Lokalforening, der søger om tilskud til en 

masterplan for Hornborg Sportsplads. 

Økonomi 

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje. 

Sagsfremstilling 

Hornborg Lokalforening oplyser, at der ikke længere spilles håndbold og fodbold på Hornborg 

Sportsplads. Lokalforeningen ønsker derfor, at der udarbejdes en masterplan for den 

fremtidige benyttelse af pladsen. Pladsen har gennem årene dannet rammen for byfest og 

aktivitetsdag og er i dag hjemsted for Hornborg Petanque. Ønskerne går i retning af at bevare 

et stykke græs, hvor der kan spilles rundbold og lignende, etablering af bålplads, åbent 

multihus, legeredskaber m.m. Masterplanen tænkes udført af et professionelt arkitektfirma i 

løbet af foråret 2016 eller snarest. På et borgermøde er der nedsat et sportspladsudvalg 

bestående af 6 personer.  

Der søges om 30.000 kr. til masterplanen. Når masterplanen foreligger, vil lokalforeningen 

søge midler fra diverse fonde og puljer. 

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til Hornborg Lokalforening v/Marianne Gundersen 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der gives afslag. 
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 Ansøgn. til udv.puljen, Masterplan for Hornborg Sportsplads 
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22.        Ansøgning til udviklingspuljen - AOF Midt aftenskolen. 
Synlighed af etniske minoritetsmænd/flygtninge 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra AOF Midt aftenskolen v/Lone Aunsbjerg, der søger om 

tilskud til projekt Synlighed af etniske minoritetsmænd/flygtninge gennem medborgerskab og 

demokratisk deltagelse. 

Økonomi 

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje. 

Sagsfremstilling 

Som en del af AOF's aktiviteter ønsker AOF at lave en særlig målrettet indsats for udsatte 

mænd med flygtningebaggrund. Indsatsen skal forebygge ensomhed, isolation og skabe et 

rum for samtale, socialt fællesskab, deltagelse, ny motivation og livsglæde, og samtidig åbne 

op for den enkeltes mulighed for at blive aktiv medborger.  

AOF Midt har indsendt en projektbeskrivelse, der beskriver formål, målgruppe, organisering af 

projektet og aktivitetsperiode.  

Projektet er budgetteret til 88.850 kr. Der er en medfinansiering på 5.925 kr., og der søges 

om ialt 82.925 kr. fra udviklingspuljen. 

  

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til AOF Midt v/Lone Aunsbjerg 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der gives afslag. 
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 Ansøgn. til udv.puljen, synlighed af etniske minoritetsmænd/flygtninge 
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18.15.05-Ø40-123-15 

23.        Ansøgning til udviklingspuljen - Åle Ungdoms- og 
Idrætsforening, combimåtte komplet 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra Åle Ungdoms- og Idrætsforening, der søger om tilskud 

til en combimåtte komplet. 

Økonomi 

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje.  

Sagsfremstilling 

Åle Ungdoms- og Idrætsforening ønsker at forbedre og sikre forholdene i forbindelse med 

gymnastikken for både børn og unge. Foreningens måtter er slidte, og yder ikke den 

sikkerhed, der er nødvendig. Samtidig er en ny combimåtte en udbygning af den PE-bane, som 

foreningen fik sidste år. Redskaberne bruges også af skolen. 

En combimåtte komplet koster 30.495 kr. Brugerrådet har bevilget 5.000 kr. og foreningen 

forventer, at ÅUI's venner vil give det samme beløb. Der søges derfor om 20.495 kr. fra 

udviklingspuljen.  

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til Åle Ungdoms- og Idrætsforening 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der bevilges 20.495 kr. 
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 Ansøgning, combimåtte komplet 
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24.        Ansøgning til udviklingspuljen - Åle Ungdoms- og 
Idrætsforening, overdækning ved Åle Klubhus 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra Åle Ungdoms- og Idrætsforening, der søger om tilskud 

til overdækning ved Åle Klubhus. 

Økonomi 

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje. 

Sagsfremstilling 

Åle Ungdoms- og Idrætsforening ønsker at forbedre forholdene ved klubhuset. En overdækning 

ved klubhuset vil forbedre forholdene og styrke sammenholdet blandt borgere i Åle, der møder 

op for at følge det lokale hold, når der spilles på sportspladsen. Sammenhold og opbakning er 

der i stor udstrækning i Åle, hvilket også betyder, at det håndværksmæssige arbejde på 

projektet udføres af frivillig arbejdskraft. Der søges om ialt 40.695 kr., hvilket svarer til 

projektets materialeudgifter. 

  

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til Åle Ungdoms- og Idrætsforening. 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der gives afslag. 
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 Ansøgning, overdækning ved klubhus 
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25.        Ansøgning til udviklingspuljen - Løsning Bokseklub, 
uddannelse og ungdomsboksning 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra Løsning Bokseklub, der søger om tilskud til uddannelse 

og ungdomsboksning. 

Økonomi 

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje. 

Sagsfremstilling 

Løsning Bokseklub søger om midler til uddannelse og indkøb af 20 par nye træningshandsker 

samt 2 sandsække. Klubben har brug for nyt materiale i forbindelse med udbygning af 

ungdomsafdelingen, hvor der vil være specialundervisning for de 10 - 16 årige. Udgiften til 

handsker og sandsække lyder på ca. 10.000 - 15.000 kr. Herudover er det nødvendigt med 

uddannelse af en træner til at tage sig af denne aldersgruppe. De påtænkte kurser udbydes af 

DIF og Dansk Bokse Union. 

Der søges om ialt 20.000 kr. fra udviklingspuljen. Der er søgt om tilskud fra Tuborg Fond, 

hvorfra der er givet afslag. 

  

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til Løsning Bokseklub. 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der bevilges 15.000 kr. til indkøb af handsker og 2 sandsække. 
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 Ansøgning til udv. puljen, uddannelse og ungdomsboksning 
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26.        Ansøgning til udviklingspuljen - Østjysk BMX Klub, 
topbelægning til bmx-banen 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til ansøgning fra Østjysk BMX Klub, der søger om tilskud til topbelægning 

til bmx-banen. 

Økonomi 

Ansøgningen skal i givet fald finansieres via Fritidsudvalgets udviklingspulje. 

Sagsfremstilling 

Med træning på BMX banen 4-5 dage om ugen er slidet på topbelægningen kraftig, og det er 

nødvendigt med ny belægning, hvis banen skal kunne klare et banesyn fra forbundet. Østjysk 

BMX Klub er værter for 2 løbs weekender i 2016, der iblandt Jysk Mesterskab i september 

måned. Disse arrangementer bevirker også, at banen nødvendigvis skal være i orden. Der er 

indhentet pris på topbelægning, 13.650 kr. hvilket svarer til det ansøgte beløb fra 

udviklingspuljen. Transport af belægningsmaterialet er sponsoreret. 

  

  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles til Østjysk BMX Klub 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven 

Administrationen indstiller 

at ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Der bevilges 13.650 kr. 
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 Ansøgning til udv.puljen, top belægning til banen 
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27.        Eventuelt 
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