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Ansøgningens titel 
Formand Hedensted Og Omegns Rideklub 

Ansøger 
Forening 

Hedensted og Omegns Rideklub 
Kontaktperson 

Søren H Mortensen 
Adresse 

Rindbækvej 2 
Telefonnummer 

50724482 
E-mail 

formand@hedenstedrideklub.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 
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 	 I 	Ja 	 Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Se særskilt ansøgning og billeder vedlagt som bilag. 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Kr. 

Etablering 
Kr. 

206.530,00 

Indtægter i alt 

Kr. 

0,00 Udgifter i alt 

Kr. 

206.530,00 

1 	Ansøgt beløb 

Kr. 

206.530,00 

Underskudsgaranti 

Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 1 	Nej 	 I 	I 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 

23.07.2015  

Unders 

Sørs44! 
,
ensen 
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Hedensted kommune 
Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 
Kultur og Fritid / Fritid og Fællesskab 
Att: Frans T. Andersen Hedensted d. 23. juli 2015 

Udviklingspuljen — Hedensted Kommune 2015 

Ansøgning om hjælp til etablering af udendørs springbane hos Hedensted og Omegns Rideklub — HDR.  

Kære Frans 

Vi indsender hermed ansøgning om støtte til etablering af udendørs ridebane hos HDR med etablering i 
september / oktober 2015. 

Det er vel ingen hemmelighed at det er svært at drive en forening der i høj grad beror på frivilligt arbejde. Vi 
har i HDR en meget velfungerende forening med god opbakning når dette kræves, men som alle andre 
foreninger har vi ikke et større overskud til at investerer i fremtiden. 

Hos HDR har vi de sidste par år haft faldende medlemstal specielt på springryttere pga. vores udendørs 
faciliteter for denne sportsgren. 

Vi har i 2012 /2013 etableret nye flock bunde i begge ridehaller for at kunne opfylde kravet til at afholde 
stævner af høj klasse jf. regler fra Dansk Ride forbund. Dette har klart givet os et løft og gjort os meget 
attraktive som klub og bestemt som vært for selv meget store ride stævner i både dressur og spring. Vi skal 
være vært for DM i pony spring — marts 2016. Dette havde ikke været muligt på de gamle bunde i ride 
husene. 

Etableringen af indendørsbaner har været en meget stor investering for vores klub — 253.000 kr. som vi 
stadig afdrager på. Dette har kun været muligt med hjælp fra en meget velvillig lokal entreprenør som har 
givet overordentlige lempelige vilkår for betaling af de anlagte baner. Denne investering belaster naturligvis 
vores økonomi for yderligere ellers nødvendige tiltag. 

For at sikre fastholdelse samt medlemstilgang af springryttere i fremtiden er vi nød til at sikre en ordentlig 
udendørs springbane. 
Vi har pt. en udendørsspringbane anlagt med sand som indeholder en del småsten (se bilag 1) dette er ikke 
optimalt for springryttere, da den kræver meget vedligehold og kan være farlig fordi sandet ikke er stabilt 
underlag. For sikring af ovenstående skal underlaget ændres til et tykt lag stenmel i alt ca. 500 m3. (Se i 
øvrigt bilag 2 for beskrivelse af projektet) 



bestyrelsen Vegne 

or ensen 
Formand 
Hedensted Rideklub 

Dette ønsker vi at bringe op til højere standard således at vi kan tiltrække nye medlemmer, bedre 
undervisere og stævner af en højere klasse således at HDR. lever op til vores vision og er med til at bringe 
Hedensted kommune og HDR op i en højere liga hvor vi bliver den foretrukne klub i Østjylland. 

Som bilag vedlægges anlægsbudget for ændring / opdatering af nuværende samt billeder og beskrivelser af 
projektet. Vi har indhentet tilbud fra en lokal entreprenør til at løse opgaven som er vedlagt som bilag. 

Samlet set søges der om Kr. 206.530,- til gennemførelse af projektet 

Det er vores ydmyge håb at komme i betragtning til en bevilling fra udviklingspuljen 2015, således at vi kan 
sikre HDR's fremtid og gøre det til et endnu bedre sted for både dressur og springryttere, Jf. vores Vision. 

Bilag: Fotos med beskrivelser, tilbud fra entreprenøren, Vision HDR, 



Venlig hil en 

'77 ehmiL. .S11 

---Mobil-20-102529 
kkIP,g.kg 1,£ 

ÉJ 

EJVIND LAURSEN NS 
Hedensted Ridecenter 

Att. Henrik Fast 

Hedensted, den 20.7.2015 

TILBUD 

Vedr. springbanen 

Afrømning af eksisterende sand til depot mod syd 	4.225 m2 	å kr. 4,- 	kr. 16.900,- 

Finregulering og tromling af eksisterende bund 	4.225 m2 	å kr. 3,- 	kr. 12.675,- 

10 cm stenmel leveret fra Colas 	 548 m3 	å kr. 182,- kr. 99.736,- 

Udlægning, finregulering og tromling 	 4.225 m2 	å kr. 8.50 	kr. 35.913,- 

I alt ex. Moms kr. 165.224,- 

25% moms kr. 	41.306,- 

1 alt incl. moms kr. 206.530,- 

For yderligere oplysninger står jeg naturligvis til rådighed. 

ENTREPRENØRFIRMAET EJVIND LAURSEN A/S • ØSTRE RINGGADE 90 • 8722 HEDENSTED 

TLF. 75 89 17 00 • FAX 75 89 05 40 • E-mail: admin@ejvind-laursen.dk  • www.genknus.dk  • CVR-NR. 10 30 70 74 
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