Tilskud - oversigt over ansøgninger om tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse 2020
- Der er afsat 200.000 kr. (netto) til foreningernes ekstraordinære vedligeholdelse.
- Godkendte ansøgninger om tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse imødekommes som udgangspunkt med samme tilskudsprocent, som er gældende for almindelig vedligeholdelse (75 %).

Aalestrup Tennisklub
Projektbeskrivelse

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

Aalestrup Tennisklub søger hermed om tilskud til etablering af lysanlæg på
Tennisbanen v/Skolevænget 17b, Aalestrup.
Begrundelsen er at forlænge vore muligheder for at spille om aftenen og
forlænge sæsonen i forårs- og efterårsmånederne. Det er især børn med lidt
erhvervsarbejde efter skoletid og voksne med arbejde, der vil kunne have
megen fornøjelse af et lysanlæg. Vi har et tilbud fra en leverandør som
vedlægges. Projektets budget er følgende:
- Lyskilden 4 x 300wta
kr. 14.000 tilbud
- Master: 4 stålmaster a 10 meter
kr. 19.580 tilbud
- Elinstallation, skønnet
kr. 6.000
- Byggesagsgebyrer, medgravning m.v.
kr. 6.000
I alt
ca. kr. 46.000 + moms i alt 57.500
Omkring ned gravning m.v. er det meningen at vi selv gør en del af arbejdet.
Vi søger byggetilladelse gennem Teknisk

kr. 57.500,00

kr. 43.125,00

kr. 40.250,00

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

kr. 33.625,00

kr. 25.218,75

kr. 23.537,50

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

Maks 1/3 tilskud Procentandel af
Bygningsskal
DriftsOplyst egen
ved større
medlemmer over
bygninger med
besparelse
arbejdskraft
projekter
25 år
aktivitet

kr. 19.166,67

Bemærkninger fra administrationen

X

Administrationens indstilling

Fritidsrådets
beslutning

Kan imødekommes

kr. 43.125,00

Administrationens indstilling

Fritidsrådets
beslutning

Kan imødekommes

kr. 25.218,75

Administrationens indstilling

Fritidsrådets
beslutning

Blære Idrætsforening
Projektbeskrivelse

Maks 1/3 tilskud Procentandel af
Bygningsskal
DriftsOplyst egen
ved større
medlemmer over
bygninger med
besparelse
arbejdskraft
projekter
25 år
aktivitet

Bemærkninger fra administrationen

Udskiftning af vandvarmer og balkonbrædder
Vi søger hos Fritidsrådet kr. 30.000, til udskiftning af vandvarmer og
terrassebrædder til balkon.
Blære Idrætsforenings dejlige klubhus bliver anvendt året rundt af
foreningens mange brugergrupper:
Krocket, Petanque, Bold og Leg, Gymnastik, Kortspillere,
sommerfællesspisning efter børneidræt, Bestyrelsesmøder osv. Desuden var
klubhuset midtpunktet i vores jubilæumsweekend, da vi fejrede foreningens
75-årige eksistens.
Det er nu blevet tid til at kigge klubhusets energiforbrug efter i sømmene.
Klubhuset har i dag en vandvarmer på 240 liter vand. Da vores medlemmer
ikke bruger klubhusets brusere, mener vi, at vi sagtens kan nøjes med en
mindre vandvarmer på 160 liter.
Terrassebrædderne på klubhusets balkon, der også fungerer som udvendig
nødudgang, trænger til en udskiftning, da træet er rådnet og løsnet fra
skruer.

kr. 11.208,33

X

Budget:
16.500,00 kr. 50m2 terrassebrædder Wimex Cosmo Deck kompositplank.
2.500 kr. beslag til kompositbrædder samt søm og skruer.
13.125,00 kr. Udskiftning af vandvarmer, nedtagning, vandvarmer og
montering. Jf. vedhæftede tilbud.
1.500kr. skabe til inddækning af ny vandvarmer.
Projektbudget i alt: 33.311,50 kr inkl. Moms
Finansiering:
30.000 kr. Fritidsrådet hos Vesthimmerlands kommune.
3.625 kr. egenfinansiering.
Montering af terrassebrædder, inddækning og afslutning af udskiftet
vandvarmer egenfinansieres af Blære Idrætsforening.

Haubro Idrætsforening
Projektbeskrivelse

Maks 1/3 tilskud Procentandel af
Bygningsskal
DriftsOplyst egen
ved større
medlemmer over
bygninger med
besparelse
arbejdskraft
projekter
25 år
aktivitet

Bemærkninger fra administrationen

Taget på klubhuset har huller og smuldre. Det er vurderet af fagmænd at det
ikke kan betale sig at lappe på det mere. Desuden er isoleringen på loftet
meget mangelfuld og vi ønsker at energioptimere klubhuset for på sigt at
kunne spare på varmen og dermed have penge til andre ting.
Vi ønsker nyt tag, isolering og vindstoppere i gavlene.
Vi påtænker at lave frivilligt arbejde i forbindelse med bortanskaffelse af det
gamle tag samt evt. montering af nye tagrender og gangbro for at få prisen
lidt ned.

173.500,00

kr. 130.125,00

kr. 121.450,00

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

55.384,00

kr. 41.538,00

kr. 38.768,80

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

43.750,00

kr. 32.812,50

kr. 30.625,00

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

99.375,00

kr. 74.531,25

kr. 69.562,50

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

58.300,00

kr. 43.725,00

kr. 40.810,00

kr. 57.833,33

X

X

X

Da opgaven overstiger 100.000 kr. kan
de, jf. tilskudsordningen maksimalt få 1/3
tilskud

Kan imødekommes

kr. 57.833,33

Bemærkninger fra administrationen

Administrationens indstilling

Fritidsrådets
beslutning

Kan imødekommes

kr. 41.538,00

Administrationens indstilling

Fritidsrådets
beslutning

Kan imødekommes

kr. 32.812,50

Administrationens indstilling

Fritidsrådets
beslutning

Kan imødekommes

kr. 74.531,25

Administrationens indstilling

Fritidsrådets
beslutning

Kan imødekommes

kr. 43.725,00

Finansieringsplan:
Vi har sparet op til projektet og kan selv finansiere det vi ikke får tilskud til. Vi
vil dog for at undgå at tømme klubkassen helt søge sponsorater til projektet,
samt påregner at ligge frivillige arbejdstimer i projektet, der hvor det kan lade
sig gøre.

IF-KVIK
Projektbeskrivelse

Maks 1/3 tilskud Procentandel af
Bygningsskal
DriftsOplyst egen
ved større
medlemmer over
bygninger med
besparelse
arbejdskraft
projekter
25 år
aktivitet

Udskiftning af vinduer & døre i klubhuset.
Vi vil udskifte den gamle dels vinduer & døre.
Vi har indhentet et tilbud på materialer for i alt 45.383,96 kr. (før rabat), ved
bestilling inden 20/3 var der rabat for 40%. (tilbud vedhæftet)

kr. 18.461,33

X

X

Omkostning til Montage Forventes på 10.000 kr i alt.
Samlet projekt omkostning 55.383,96 kr.

Ranum Rideklub
Projektbeskrivelse

Maks 1/3 tilskud Procentandel af
Bygningsskal
DriftsOplyst egen
ved større
medlemmer over
bygninger med
besparelse
arbejdskraft
projekter
25 år
aktivitet

Bemærkninger fra administrationen

Ønske om at renovere den resterende del af vores velfærdsområde cafeteria. i 2018-2019 har klubben lavet nye toiletter, skiftet vinduer her, lavet
depotrum og nyt gulv.
Vi har i 2019 ændret varmekilde og installeret en varmepumpe. Dog ses det
tydeligt at vinduer i cafeteria trænger til udskiftning, og et vindfang i en gang
vil kunne forbedres i forhold til forbrug af varme og strøm. Vi ønsker at
energioptimere med udskiftning af vinduer, isolerer gulv og opbygning af
vindfang.

kr. 14.583,33

X

Vegger Idrætsforening
Projektbeskrivelse

Maks 1/3 tilskud Procentandel af
Bygningsskal
DriftsOplyst egen
ved større
medlemmer over
bygninger med
besparelse
arbejdskraft
projekter
25 år
aktivitet

Bemærkninger fra administrationen

Vi søger om tilskud til etablering af lysanlæg omkring vores kampbane, hvor
vi ikke har noget lys idag. Hvilket begrænser os meget primært i efteråret.
Det vi søger om:
*Vi etablere master til lysopsætning, som udgangspunkt 4 stk. Master.
*Der trækkes kabler til hver hjørne af banen som graves ned. Der etables
tavle mv ned mod klublokaler.
*Der er arbejdsløn til installation af alt vedr elarbejde. Herunder montage af
lamperne. Lamperne leveres til projektet af klubbens sponsorer.

kr. 33.125,00

Vester Hornum Idrætsforening
Projektbeskrivelse
Renovering af omklædning. Vi har i efterhånden mange år døjet med svamp
i omklædningsrummene på Vester Hornum stadion. værst står det til i
udebaneholdets omklædning her er endevægen i bruseområdet helt sort fra
gulv til 1.5 meters højde. derfor har vi valgt i bestyrelsen at nu skal det være,
det er ikke rimeligt at vi som forening stiller det vi har nu til rådighed.

Maks 1/3 tilskud Procentandel af
Bygningsskal
DriftsOplyst egen
ved større
medlemmer over
bygninger med
besparelse
arbejdskraft
projekter
25 år
aktivitet

kr. 19.433,33

Bemærkninger fra administrationen

FDF Fjelsø
Projektbeskrivelse
I FDF Fjelsø er vi fortsat i gang med en større renovering af vores eget hus.
De første etaper er veloverstået med nyt troltextloft pga. tidligere støjgener
samt nye varmepumper og vandvarmer, da det gamle oliefyr var forældet og
i stykker. Nu er vi kommet til projekt ’vinduer og døre’, da de er i så dårlig en
forfatning, at det nødvendigt at få dem udskiftet, hvis ikke de skal falde ud af
sig selv. Arbejdet med at få skabt optimale rammer til børnenes ugentlige
aktiviteter er en bekostelig affære for så lille en kreds som os. På trods af at
vi har en god solid opbakning fra gode venner af kredsen med frivillig
arbejdskraft, så er vi nødt til at søge om økonomisk hjælp til projektet. Vi
håber I endnu engang vil hjælpe os på vej med et bidrag til denne
nødvendige vedligeholdelse.
Vi vil ansøge andre fonde for det beløb der ikke dækkes af Vesthimmerland
kommunes fritidsråd da vi desværre ikke har midler selv.

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

kr. 61.808,75

kr. 46.356,56

kr. 43.266,13

Maks 1/3 tilskud Procentandel af
Bygningsskal
DriftsOplyst egen
ved større
medlemmer over
bygninger med
besparelse
arbejdskraft
projekter
25 år
aktivitet

kr. 20.602,92

X

Bemærkninger fra administrationen

Administrationens indstilling

Fritidsrådets
beslutning

Kan imødekommes

kr. 46.356,56

FDF Vester Hornum
Maks 1/3 tilskud Procentandel af
Bygningsskal
DriftsOplyst egen
ved større
medlemmer over
bygninger med
besparelse
arbejdskraft
projekter
25 år
aktivitet

Administrationens indstilling

Fritidsrådets
beslutning

kr. 9.895,83

Kan imødekommes

kr. 22.265,63

kr. 16.145,83

Afvises

kr. 0,00

Administrationens indstilling

Fritidsrådets
beslutning

Kan imødekommes

kr. 33.238,07

Projektbeskrivelse

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

Vi har i 2019 brugt en del arbejdsmæssige og økonomiske ressourcer på at
renovere vores kælder i FDF-huset. Der har i mange år været fugtproblemer,
så kælderen var ikke så anvendelig. Vi har fået lagt epoxygulv og har med
forældres hjælp malet væggene med noget rigtig godt diffusionsåbent maling
(som vi har fået sponseret). Det har dog desværre vist sig, at fugten igen
skaber problemer med salpeterudtræk mv. Vi har derfor haft en entreprenør
til at kigge på det. Han siger, at vandet fra det omkringliggende terræn løber
ned langs væggen og at eneste holdbare løsning er et omfangsdræn. Det
har vi derfor fået et overslag på. Kælderen indeholder et værksted med
arbejdsborde til ca. 10-15 børn samt opbevaring af værktøj, båludstyr mv.

kr. 29.687,50

kr. 22.265,63

kr. 20.781,25

Vi har i 2019 ligeledes oplevet, at vores parkeringsplads uden for FDF-huset
har været meget mudret. Faktisk så mudret, at vi fire uger i træk har haft
biler, der er kørt fast. Samme entreprenør har kigget på dette og har givet et
overslag på en ordentlig bundsikring og udlægning af grus - samt fjernelse af
jord mv.

kr. 48.437,50

kr. 36.328,13

kr. 33.906,25

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

kr. 44.317,43

kr. 33.238,07

kr. 31.022,20

kr. 14.772,48

kr. 705.685,18

kr. 529.263,89

kr. 493.979,63

kr. 235.228,39

kr. 460.459,58

kr. 429.762,27

kr. 204.648,70

Bemærkninger fra administrationen

KFUM-Spejderne i Farsø
Projektbeskrivelse

Maks 1/3 tilskud Procentandel af
Bygningsskal
DriftsOplyst egen
ved større
medlemmer over
bygninger med
besparelse
arbejdskraft
projekter
25 år
aktivitet

Bemærkninger fra administrationen

KFUM Spejdernes hus Graneborg.
Maling af facade - sålbænke - kældernedgang-sokkel
Evt. maling af stærn og underbeklædning
Tilbud indhentet ved Maler.
44.317,43 kr.

I alt
I alt efter kommunal momsafløtfning

kr. 398.378,47
kr. 0,00

kr. 346.589,27

