
Ansøger

Navn/organisation Rodskov Gymnastikforening

Ansøgertype Forening/organisation 

CVR/CPR nummer 29270929

Adresse Hovgårdvej 3, Rodskov

Postnummer 8543 Hornslet

Telefonnummer Hornslet

Region Midtjylland

Kommune: Syddjurs

Evt. hjemmeside http://rodskoveskerod.mono.net

Kontaktperson

Navn Jørgen H. Tscherning. formand.

Adresse Stenhusvej 12, Eskerod

Postnummer 8543 Hornslet

E-mail tscherning@gmail.com

Telefonnummer i 
dagtimerne 3021 4700

Alternativt 
telefonnummer

3021 4700

Ansøgning om Tips- og lottomidler til friluftslivet.
Ansøgning nr. 101334

Sagsbehandlingen varer 3-4 måneder fra ansøgningsfristen (1. marts, 1. juli, 1. november) og du vil høre fra os hvis vi mangler informationer.

Med venlig hilsen 
Friluftsrådet

Projektets titel Halvtag (Carport) til Petanquespillere

Kort beskrivelse af projektets indhold 
Beskriv kort hvad projektet går ud på og det konkrete 
formål, hvortil der søges støtte.

Rodskov Gymnastikforenings petanqueafdeling, 'Rodskov Petanque', har petanquebaner i tilknytning til 
sportspladsen i Rodskov. Fra banerne er der smuk udsigt til Kalø Vig og Løgten Bugt. Der spilles petanque 
på banerne hele året. Normalt trænes der 3 gange pr. uge på banerne, men ofte er der også turneringer 
på banerne med deltagelse fra andre petanqueklubber. 
Den øgede petanque-aktivitet har medført at vores nuværende halvtag er for lille og vi supplerer normalt 
ved turneringer halvtaget med et 

Beskrivelse af projektets målgruppe 
Hvem vil få glæde af projektet?

Målgruppen er områdets beboere. 
Vi forventer at den øgede kapacitet under halvtag vil sikre plads til alle og i særdeleshed under 
turneringer, uanset om det er sommer eller vinter. 
Især i vinterperioden vil et ekstra halvtag medføre at aktiviteter ikke aflyses og gøre medlemskab af 
Rodskov Petanque mere interessant. 

Beskrivelse af projektets organisering 
Hvem deltager i projektets planlægning og 
gennemførelse?

Projektet styres af foreningens bestyrelse og petanqueklubbens aktivitetsudvalg. 
Petanqueklubbens aktivitetsudvalg vil stå for projektets praktiske gennemførelse. 
Petanqueklubbens medlemmer vil yde den nødvendig praktiske indsats. 

Tidsplan for projektets udførelse Projektet forventes påbegyndt 01.11.2012 og afsluttet 31.12.2012

Hvordan vil projektet bidrage til at forbedre 
mulighederne for oplevelser i naturen?

Petanquebanerne i beliggende i et grønt og naturskønt område midt i landsbyen Rodskov.  
Den forbedrede læmulighed vil automatisk give mere aktivitet på banerne og det hele året.

Hvordan bidrager projektet til at øge 
målgruppens naturforståelse?

De forbedrede faciliteter vil automatisk forlænge opholdet i det fri og dermed øge naturforståelsen.

Indgår der frivilligt arbejde i projektet? Beskriv 
omfanget

Som nævnt ovenfor vil petanqueklubbens ca. 50 medlemmer yde den nødvendig praktiske indsats: 
Aktivitet 
1. Opstilling af de 2 carportelementer: Ansvarlig: Klubbens medlemmer. 
2. Vandafledning, dræn og lægning af fliser: Ansvarlig: Klubbens medlemmer 
3. Installation af el og lys: Ansvarlig: Klubbens elektriker (klubmedlem, der er autoriseret elektriker.

Hvordan vil målgruppen blive informeret om 
projektet?

Målgruppen vil blive informeret af klubbens aktivitetsudvalg via mails og opslag.

Hvordan vil projektets fremtidige 
drift/vedligeholdelse blive sikret?

Projektets drift og vedligeholdelse vil blive sikret af klubbens medlemmer som allerede i dag står for drift 
og vedligehold af nuværende faciliteter, som er baneanlæg og nuværende halvtag.

Yderligere kommentarer

Beløb der søges om: Kr. 34.008,00

Er ansøger momsregistreret? Nej Alle offentlige institutioner betragtes som momsregistrerede.

Budget inkl. moms:

Lav et fyldestgørende budget for hele projektet. Alle udgifter og indtægter skal fremgå af budgettet (et uddybende budget må gerne vedlægges som bilag). 
Hvis ansøger er momsregistreret skal projektets budget opgives ekskl. moms.

Forventede udgifter:

Budgettet skal indeholde ALLE de udgifter, I forventer at få for at kunne gennemføre projektet, også selv om I kun søger støtte til udvalgte udgiftsposter. 
Udgifterne skal opdeles i henholdsvis materialer og intern og ekstern løn. 
Specifikation af undervisningsmaterialer, undersøgelsesudstyr, friluftsudstyr mm. skal vedhæftes som bilag.

Materialer kr.: Intern løn kr.: Ekstern løn kr.: I alt:

2 stk Carport "Nordland galvaniseret stål" (se bilag). 23.998,00 Kr. 23.998,00

Fliser 2.000,00 Kr. 2.000,00

Bænke og borde 5.000,00 Kr. 5.000,00

Materialer til el og lys 2.000,00 Kr. 2.000,00

Materialer til vandafledning og dræn 2.000,00 Kr. 2.000,00

Kr.

Kr.

Kr.

Forventede udgifter i alt: 34.998,00 Kr. 34.998,00

Forventede indtægter:

Husk at anføre ALLE indtægter.

Her nævnes kommune, anden offentlig instans, forening, organisation, 
fonde eller andre sponsorer

Vil søge/ 
har søgt kr.:

Har fået kr.:

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Beløb ansøgt fra Tips- og lottomidler til friluftslivet: Kr. 34.008,00
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Eventuelle indtægter ved projektet (salg, deltagerbetaling mv.): Kr.

Eventuel egenbetaling: Kr.

Forventede indtægter i alt: Kr. 34.008,00

Har I søgt / vil I søge om tilskud fra Naturstyrelsens pulje "Lokale Grønne Partnerskaber"? Nej

Vedhæftede bilag:

Beskrivelse af bilag Type

1. Specifikation af et Carport-element Materialeliste

2. Nuværende halvtag og petanquebaner Skitser, fotos, mm.

Vedtægter Vedtægter

Årsregnskab 2011, revideret Årsregnskab

Medlemsstatistik Andet

Deltagerstatistik Andet
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