
jUndervisning & Kultur 
'Tofteskovvej 4 
7130 Juelsminde 

Tlf: 79755000 
Fax: 79755040 
E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 
Web: www.hedensted.dk 

Sendes til 

Undervisning & Kultur 
Tofteskovvej 4 
7130 Juelsminde 

Ansøgningsskema til 
Udviklingspuljen 

Ansøgningens titel 
Bål ovne og gryder 

Ansøger 
Forening 

UldumSpejderne 
Kontaktperson 

Jesper Jepsen 
Adresse 

Vejlevej 87, 8766 Nørre Snede 
Telefonnummer E-mail 

23365439 Jesper@mandoghus.dk 

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 

/] 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 t/1 Ja Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Note: Både kriterium 1, 2 og 3 er dækkende for ansøgningens formål. 
Formålet med indkøb af ovne og gryder er at kunne tilbyde en anderledes måde 
for spejdere og andre at lave mad på. 
Baggrund: 
Uldumspejderne har i løbet af et spejderår en del eksterne aktiviter hvor vi 
bliver bedt om at deltage med vores spejderarbejde. Disse er bla. halloween i 
samarbejde med Uldummølle, Vikingefest i Uldum, Julemarked og som en del af den 
nye skolereform en hel dag med spejder aktiviteter på Uldumskole og naturligvis 
aktiv sommer. 
Disse ovene og gryder vil være en mulighed for at lave mad og især bageværk til 
disse arregementer og give både spejderne og andre en anderledes oplevelse af 
hvad spejder mad er. 
Materiellet giver os mulighed for at sætte endnu mere fokus på mad og sundhed 
både på ture, lejre og til arragementer, ud over at det er af en kaliber som 
giver ekstra sikkerhed når især de mindre spejdere laver mad. 
Vi ønsker med disse materialer at vi give vores medlemmer gode muligheder for 
aktivt at vælge sund mad til og i forbindelse med Uldum skole og aktiv sommer, 
at vise børn at bålmad er meget mere end kødsovs og snobrød. 
Alle materialer vil udover at være tilrådighed for foreninger også blive 
stillet tilrådighed for skoler der ønsker at bruge dem f.eks i forbindelse med 
emneuger eller andet. 
Tidsplan: Indkøbet ønskes gjort med det samme da projektet på Uldum skole sker 
primo september, og materiellet ønskes brugt til aktiv sommer. 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Kr. 
Middelalder ovn x2 

Kr. 
23 .800,00 

Dutch oven 15qt x2 1.590,00 

Dutch oven 8qt x4 2.196,00 

Indtægter i alt 

O
 

O
 

o
 

£
 

Udgifter i alt 
Kr. 

27 .586,00 

/1 Ansøgt beløb 
Kr. 

27 .600,00 

| 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 ; 
21 maj 2014 
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