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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Lysanlæg til vores nye multibane i AS Sogn 

Ansøger 
Forening 

As idrætsforening, As Friskole og As Lokalråd, Overbyvej 27, AS, 	7130 Juelsminde 

Kontaktperson 

Gitte Engelbrecht Sørensen 

Adresse 
Vejnavn 

Nøttrupvej 
Nr 

7 
Rage sic~ 

Postnummer 

7130 
Bynavn 

Juelsminde 
Postboks 

Telefonnummer 

31270485 

E-mail 
gitteas@yahoo.dk  

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 

I lokalsamfundet i As Sogn har vi d. 29/10 16 indviet vores fantastiske nye 
multibane, som allerede bliver brugt flittigt både i dag- og eftermiddagstimerne. 
Allerede fra tidspunktet for indvielsen blev vi klar over, at vi mangler et 
lysanlæg til multibanen, således at vi kan få fuld udnyttelse af banen - også om 
efteråret/foråret. Vi har talt med Barrit Idrætsforening, der har oplyst, at der 
er stor aktivitet ved deres multibane - også om aftenen - idet de har et lysanlæg 
installeret. 

Såfremt vi kan skaffe midler til indkøb af lysanlægget, skal dette sættes op 
hurtigst muligt. 

Projektets budget 
huftEegter 
Beskrivelse af indtægt 

Beløb (Kr.) 

0,00 

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

0,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

1 stk. lysanlæg til vores nye multibane iflg. vedhæftede overslag fra firmaet 
Unicianlæg 
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Beløb (Kr.) 

47500,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Beskrivelse af udgift 

Beløb (Kr.) 

0,00 

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

47500,00 

Ansøgt beløb 
Ja 

Beløb (Kr.) 

47500,00 

Underskudsgaranti 

Nej 

Beløb (Kr.) 

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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