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Sendes til 

Kultur og Fritid 
Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 

Ansøgningsskema til 
Udviklingspuljen 

Ansøgningens titel 

Ansøger 
Forening 

Kreativ fritid Juelsminde 
Kontaktperson 

Bibi Blenker 
Adresse 

Rosenvænget 25, 7130 Juelsminde 
Telefonnummer 

22986446 
E-mail 

blenker@me.com  

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. 

	 2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 
1 	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 	 1 	Ja 	 Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Vores projekt at vi skal have malet et klasse lokale og det store lokale vi har 
fået stillet tilrådighed på Rårup skole. 
Rummene trænger til maling efter at have stået tomme i længere tid. 
Pæne lokaler virker mere indbydende på nye som gamle medlemmer. 
Vi håber at vores initiativ er med til at skabe et hus, hvor det sociale og det 
kreative bliver omdrejningspunktet i de aktiviteter vi i fællesskab får sat i 
gang. 

Vi håber meget på at blive færdig med klargøring af lokalerne, så vi kan flytte 
ind først i februar. 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Kr. 

maler grej 
Kr. 

500,00 

Maling 4.500,00 

Indtægter i alt 

Kr. 

0, 00 Udgifter i alt 

Kr. 

5.000,00 

Ansøgt beløb 
Kr. 

5.000,00 

i Underskudsgaranti 
Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 
	

Nej 
	

Ja 
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

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

Dato 
	

Underskrift 

Bibi Blenker 
30.10.2016 
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