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Tlf: 79755000 
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Sendes til 

Kultur og Fritid 
Tjørnevej 	6 
7171 Uldum 

Ansøgningsskema til 
Udviklingspuljen 

Ansøgningens titel 
B&U Integrationsprojekt 

Ansøger 
Forening 

Juelsminde Tennisklub 	SE 33514387 - bank: 8133 	konto: 1922610 
Kontaktperson 

Olav Tornøe 
Adresse 

Kejsdalen 38 
Telefonnummer 

21765944 
E-mail 

mmot@mail.tele.dk  

Hvilket kriterium hører din ansøgning under 
	 1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer 
e/ 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 
	

1/ Ja 	I I Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Under den senest afviklede Award i Juelsminde fremkom et ønske fra bestyrelserne i Juelsminde 
Badminton Klub og Juelsminde Tennisklub om, at tilbyde børn&unge i Hedensted kommune med 
indvandrer/ flygtninge status kendskab til ketchersporten i Danmark, og ikke mindst give dem et kendskab 
til foreningslivet og dens muligheder i DK. 
Efterfølgende besluttede begge bestyrelser at tilbyde alle unge med flygtninge / indvandrer baggrund 1 års 
gratis medlemskab af de 2 klubber. De tilbydes også gratis instruktion mhp på at lære spillet og samtidigt 
indgå i et fællesskab med andre unge i lokalsamfundet. 
Det blev aftalt med Ungeteamet i Hedensted kommune, at arrangere en fælles introduktionsdag. Den fandt 
sted d. 15.6. med introduktion af en gruppe unge flygtninge først i Juelsminde Hallen, hvor de prøvede at 
spille badminton efterfølgende 2 timer på tennisbanerne med instruktion og socialt samvær. Alle havde 
haft en god oplevelse. 
Foreløbg tilbydes alle at deltage i Tennisskole 2.4. juli arrangeret af DGI. Derefter en ugentlig instruktions 
og træningsdag med forventet opstart i uge 28. Ungeteamt har budt på, at anslået 20 ønsker at deltage. 



Budget 
Indtægter Udgifter 

15 ketsjere haves 
Kr. 

0,00 10 Tennisketsjere 
Kr. 

3.380,00 

Bolde til en start haves 0,00 Tennisbolde 75% 800,00 

Starter bolde 650,00 

1/2  Boldkanon klubben 9.000,00 1/2  boldkanon 9.000,00 

Tennis instruktør haves 3.000,00 Tennis instruktør DGI 4.000,00 

Kluben investerer 12.000,00 

Indtægter i alt 
Kr. 

0.00 Udgifter 	alt i 
Kr. 

17.830,00 

V Ansøgt beløb 
Kr. 

17.830,00 

Underskudsgaranti 
Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 
	

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. 
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