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Kultur og Fritid 
Tjørnevej 6 
7171 Uldum 

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

Sendes til 

Kultur og Fritid 
Tjørnevej 	6 
7171 Uldum 

Ansøgningsskema til 
Udviklingspuljen 

Ansøgningens titel 
Trampolin med tilbehør 

Ansøger 
Forening 

Aale Ungdoms -og Idrætsforening 
~mperson 
Kirsten Rasmussen 
Adresse 
Dybdalvej 	8, 	7160 Tørring 
Telefonnummer 

41317610 
E-mail 

ktr@city.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-

mør, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer.  

Børneattester 

Reglerne om indhentelse af borneattester er overholdt 
	

f1 Ja 	 Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Å.U.I. ønsker at forbedre og sikre forholdene i forbindelse med 
springgynmaskitten både for børn og voksne, samtidig med at vi er i gang med 
at blive en springsikker forening. Den trampolin Å.U.I. råder over i dag,er 
ikke sikker nok for de større børn og voksne, og det ønsker vi at forbedre med 
anskaffelsen af den nye trampolin, og det vil også være medtil at udvikle vore 
springgymnaster. 

Samtidig gør vi opmærksompå at de redskaber der anskaffes af A.U.I. også 
bliver brugt af skolen. 



Budget 
Indtægter Udgifter 

Kr. 

0,00 PE-Redskaber 
Kr. 

..1_,  .  1.'6,", iro 

Indtægter i alt 
Kr. 

0.00 Udgifter i alt 
Kr. 

,f O  ,  2 6 .  00 

Kr. 

Ansøgt beløb 
Kr. 

Underskudsgaranti 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Nej 

Dato 

20. juni 2019 

Underskrift 
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