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Mindre projekter – Bevilliget 6. februar 2019
Der er bevilliget i alt 1.189.175 kr. til 9 sager.
Ejby Aktivitetsplads, Køge
Ejby IF i Lille Skensved ved Køge, ønsker at etablere en aktivitetsplads mellem idrætshal og
skole. Pladsen kommer til at indeholde faciliteter til parkour, agilitytræning (også for
kørestolsbrugere), balancetræning, boldspil, 50 m løbebane med spring samt overdækket
ophold.
Projekt i alt 1.480.000 kr.
Bevilliget beløb 200.000 kr.
Cafe- og loungeområde, Hovedgård, Horsens
Hovedgårdhallen søger om støtte til at opføre et mødested på 51 m² i forbindelse med en ny
indgang til hallen. Målet med mødestedet er at skabe et centralt opholdsområde i det nye
kultur- og idrætscenter. Cafe- og loungeområdet skal give mulighed for hygge, socialt
samvær og fællesskab for borgerne før og efter fritidsaktiviteter.
Projekt i alt
818.916 kr.
Bevilliget beløb 200.000 kr.
Klubhus facilitet, Aarhus Beachpark, Aarhus
Aarhus Beachvolley Club søger i forbindelse med stor medlemstilgang om støtte til at
opsætte en klubhuspavillon, at udbygge en træterrasse således at klubhuset samles med
den eksisterende terrasse og tribune, samt at anlægge sol/regn afskærmning. Klubhuset vil
blive placeret således, at der er udsigt over klubbens showbaner, hvor der blandt andet
spilles elitekampe og finalekampe under beachvolley turneringer. Projektet har modtaget
kommunal godkendelse og støtte.
Projekt i alt
196.000 kr.
Bevilliget beløb 58.800 kr.
Pavillon og samlingssted, Mariagerfjord
Petanqueklubben i Arden søger om støtte til et klubhus i form af en pavillon til brug for den
eksisterende petanqueklub, der også kan bruges til et samlingssted med socialt samvær.
Arealet omkring pavillonen befæstes, således, at der bliver mulig adgang for kørestole og
rollatorer.
Projekt i alt
277.950 kr.
Bevilliget beløb 92.650 kr.
Kystnært Trivselsrum, Bogense
Sejlklubben Egensedybet, Nordfyns Kommune, ønsker at etablere et glashus på 81m2 i
forbindelse med deres klublokaler på Otterup Lystbådehavn. Trivselsrummet bliver et
multifunktionsrum bygget i glas, som en atriumgård i direkte forbindelse med de
eksisterende klubfaciliteter. Bygningen skal udover mulighed for ophold også rumme
forskellige formidlingskoncepter i samarbejde med kommunens naturvejleder, lystfiskere,
ornitologer, friluftsvejledere og kommunens plejehjem og øvrige institutioner.
Sejlklubben har i forvejen medvirket til at etableret shelters, bålhytter, nye broer og
toiletfaciliteter på området. Alt sammen handicapvenligt.
Projekt i alt
721.500 kr.
Bevilliget beløb 200.000 kr.
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Udvidelse af pavillon i Nr. Løgum, Tønder
Nørre Løgum Sogneforening søger om støtte til at udvide deres nuværende faciliteter med
en pavillon på 80 m². Formålet med projektet er at udvikle faciliteten, så den kan tilbyde
aktiviteter for alle aldersgrupper. Huset vil blive det lokale samlingssted med
foredragsaftener, med fester, som mødested for fællesråd og lokalråd.
Projekt i alt
243.168 kr.
Bevilliget beløb 80.000 kr.
Kultur- og aktivitetshus, Næstved
Foreningen Biskoppen søger om støtte til at købe det gamle missionshus i Bisserup. Huset
tænkes fremover anvendt til bogcafe, til musikarrangementer, amatørteater, amatørmalere,
som samlingssted for diverse klubber såsom strikkeklub, læseklub, mødregrupper,
hjemmearbejdspladser og diverse events. Foreningen der er nystiftet, har 170 medlemmer.
Projekt i alt
375.000 kr.
Bevilliget beløb 125.000 kr.
Udvidelse af aktivitetsareal i Richard Winthers Hus, Lolland
Foreningen Richard Winthers hus søger om støtte til en ombygning af baghuset, der
afstedkommer en udvikling af et kunst- og kulturmødested, et samlingssted og et
arbejdende værksted indenfor gipsafstøbning, keramik, konceptkunst og andre kunstneriske
udfoldelser.
Projekt i alt
161.265 kr.
Bevilliget beløb 32.725 kr.
Opholds-/multilokale i Dybvad, Frederikshavn
Dybvadhallen ønsker at om- og udbygge kvisten i deres klubhus til et 202 m2 flerfunktionelt
opholds- og bevægelseslokale. Med ombygningen skabes et mere regulært rum, der
muliggør nye aktiviteter som f.eks. fitness, dans og yoga. Der indtænkes et loungeområde
med plads til socialt samvær for alle hallens aktører, og som har udsigt over det tilstødende
stadion og atletikbaner, samt et område til e-sport.
Projekt i alt 1.250.000 kr.
Bevilliget beløb 200.000 kr.
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