
Udviklingspuljen 2021 - 2. runde - 17 ansøgere

Forening Foreningen søger tilskud til:
Foreningens
begrundelse

for at søge/ Uddybning
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Ansøgninger
 i alt

Ansøgning i alt
pr. forening Udregning af tilskud = Beregnet tilskud

Dalby Gymnastik og
Idrætsforening Online kursus X 1.200,00 kr. 1.200,00 kr. 55% af 1.200 kr. 660,00 kr.

De Grønne Pigespejdere Lederkurser X 12.450,00 kr. 12.450,00 kr. 55% af 12.450 kr. 6.847,50 kr.

Faxe Bridgeklub

2 lærer: Symbolsk honorar á  1.000 kr.
Ønsker at arrangere undervisning i bridge.

Bridge et meget givende spil for alle aldersgrupper. Desværre  også
vanskelig at starte på, og uden begynderundervisning er det meget

vanskeligt at komme over barrieren og ind i det fascinerende og
udfordrende spil.

X 2.000,00 kr.

22.665,00 kr.

25% af 2.000 kr. -  kr.
Bridgelæreruddannelse: Modul BLU2 til den ene lærer X 2.000,00 kr. 55% af 2.000 kr. 1.100,00 kr.

26 stk. Lærebogsmateriale á 300 kr. X 7.800,00 kr. 25% af 7.800 kr. 1.950,00 kr.
60 stk. spillekort á 22 kr. X 1.320,00 kr. 25% af 1.320 kr. 330,00 kr.

6 stk. kortmapper á 120 kr. X 720,00 kr. 25% af 720 kr. 180,00 kr.
(SØGES I LOKALETILSKUD)

Lokaleleje til Æblehaven (13 mandage) á 400 kr.
X 5.200,00 kr. 25% af 5.200 kr. -  kr.

Annoncering af undervisningen X 3.625,00 kr. 25% af 3.625 kr. -  kr.

Faxe Bugtens Kajak Klub

6 stk. Kajakker med sikkerhedsudstyr.

Medlemstilgangengen er støt stigende og vi er hele tide bagud i forhold til
at have udstyr nok til de mange nye medlemmer.

Vi må ofte køre langt for at låne ekstra kajakker og udstyr til vores
aktiviteter, og er presset af stigende priser ved indkøb af nyt materiel.

(Kajakker, skørt, paddlefloat, pagaj, pumpe, slæbeline og svømmevest)

X 98.688,00 kr.

109.003,00 kr.

25% af 98.688 kr. -  kr.

Indretning af Bådhuset/Opbevaring af kajakker
Indrette Bådhuset med stativer, renovere borde/bænkesæt, bygge

kajakvogne mm.
(Kajakstativer, kajak vogne, renovering af bænke, klubskilt)

X 10.315,00 kr. 25% af 10.315 kr. -  kr.

FOF Sydøst Kurser for 2 lærer hos FOF 1. underviser: 1.500 kr.
2. underviser: 2.500 kr. X 4.000,00 kr. 4.000,00 kr. 55% af 4.000 kr. 2.200,00 kr.

Haslev MTB Kursus: DGI Instruktør kursus og Teknik kursus DGI Kursus: Pr. stk. 2.200 kr. á 4 personer
Teknik Kursus: Pr. stk. 1.250 kr. á 2 personer X 11.300,00 kr. 11.300,00 kr. 55% af 11.300 kr. 6.215,00 kr.

Karise Gym & Fitness 2 stk. Rygtrænere og 2 Romaskiner Til brug for træning på fitnesshold X 28.188,00 kr. 39.576,00 kr. 25% af 28.188 kr. -  kr.
12 stk. Parkourblokke Er mere stabile end de relative bløde gymnastikredskaber X 11.388,00 kr. 25% af 11.388 kr. -  kr.

Karise Idræts Klub
VEO Kamera VEO kamera bruges til at gennemgå kampe og dermed udvikle spillerene

så fejl og forbedringer nemmere og bedre kan kommunikeres X 7.999,00 kr.
13.999,00 kr.

25% af 7.999 kr. -  kr.

1 stk. TEQBALL bord Anvendes af fodboldspillere til at forbedre teknik, præcise afleveringer i
luften og engangsberøringer X 6.000,00 kr. 25% af 6.000 kr. -  kr.

Karise  Tennisklub Ukrudsbræner

I Karise tennisklub har vi et stort ønske om, at bidrage til en miljørigtig
pasning af udendørsarealerne i tennisklubben, en af

udfordringerne er løbende, at holde banerene og andre arealer fri for
ukrudt. Tennisklubben vil derfor gerne overgå til at bruge en

ukrudtsbrænder fremfår forskellige ukrudtsbekæmpelsesmidler, som vi i
klubben vurderer vil være mere skånsomt for miljøet.

X 8.625,00 kr. 8.625,00 kr. 25% af 8.625 -  kr.

KFUM-Spejderne Peder
Oxe

3 stk. fuldt udstyret patruljekasse Transportkasse med økser, save, køkken- og bål-grej
Pr. stk. 5.000 kr. X 15.000,00 kr.

86.531,00 kr.

25% af 15.000 kr. -  kr.

3 stk. Patruljetelte Pr. stk. 6.499 kr. X 19.497,00 kr. 25% af 19.497 kr. -  kr.

1 stk. Startent Startent, som kan slås op lynhurtigt og skabe overdækning, så møderne
også i dårlige vejr kan foregå udendørs. X 3.999,00 kr. 25% af 3.999 kr. -  kr.

Kursus: ULK Ulk, uge 13
3 deltagere á 1.850 kr. X 5.500,00 kr. 55% af 5.500 kr. 3.025,00 kr.

Kursus: Roland 1 Roland 1, uge 30
4 deltagere á 1.750 kr. X 7.000,00 kr. 55% af 7.000 kr. 3.850,00 kr.



Kursus: Roland 1 Roland 1, uge 31
3 deltagere á 1.595 kr. X 4.785,00 kr. 55% af 4.785 kr. 2.631,75 kr.

Kursus: Roland 1 Roland 1, uge 42
2 deltagere á 1.375 kr X 2.750,00 kr. 55% af 2.750 kr. 1.512,50 kr.

Kursus: Roland 2 Roland 2, uge 42
2 deltagere á 1.450 kr X 2.900,00 kr. 55% af 2.900 kr. 1.595,00 kr.

Kursus: Diamant Diamant, uge 42
1 deltager á 1.550 kr. X 1.550,00 kr. 55% af 1.550 kr. 852,50 kr.

Ledertræf, korpset

Ledertræf, korpset, weekend uge 37
15 deltagere á 875 kr.

Insiration og kursusweekend med fokus på at lære nyt, både om sig selv
som person, som spejderleder og som en del af en spejder-gruppe i et
stort spejderkorps samt blive klædt på til at tage en masse børn med til

Spejdernes Lejr i 2022)

X 13.125,00 kr. 55% af 13.125 kr 7.218,75 kr.

Kursus: Linien Ud Linien Ud, weekend uge 40
15 deltagere á 695 kr. X 10.425,00 kr. 55% af 10.425 kr. 5.733,75 kr.

LOF Haslev (SØGES I AFTENSKOLE LOKALETILSKUD)
Leje af lokale

X 6.000,00 kr. 6.000,00 kr. 25% af 6.000 kr. -  kr.

Roklubben Viking

Ny Ergometercykel C2 Bike Erg PM5 Ergometercyklen anvendes meget ofte X 10.200,00 kr.

268.428,00 kr.

25% af 10.200 kr. -  kr.

Etablerng af hejseværk til robåde

Klubben har en lang række +65 år medlemmer som fast ror mandag,
onsdag, og fredag morgen. For mange har det været problematisk med at
håndtere de meget lange tunge og lange robåde og få sat dem ordentlig i

vandet.
Der er derfor etableret et mindre hejseværk med drejearm ved

landgangsbroen så risikoen for rygskader reduceret meget væsentligt og
ældre ikke så stærke stadig kan håndtere bådene.

X 27.833,00 kr. 25% af 27.833 -  kr.

6 stk. Paddleboard med udstyr
Klubben har lavet en kraftig udvidelser af paddleboard (SUP= stand up

paddleling) aktiviteter for at kunne tiltrække nye og gerne yngre
medlemmer.

X 72.760,00 kr. 25% af 72.760 kr. -  kr.

Paddleboard stativ med plads til 10 paddleboards
Paddleboards har stor længde og for at kunne håndtere og opbevare disse
paddleboards forsvarligt og hensigtsmæssigt planlægges at konstruerer et

paddleboard stativ
X 25.000,00 kr. 25% af 25.000 kr. -  kr.

45 nye redningsveste
En lang række af klubbens redningsveste når desværre 10 års

forældelsesgrænsen i 2022 og der er derfor behov for at udskifte
redningsvestene nu.

X 56.250,00 kr. 25% af 56.250 kr. 14.062,50 kr.

1 stk. én-person coastalbåd

Klubben har tidligere investeret i 2 to mandsbåde af bådtypen "coastal".
Denne bådtype er specielt velegnet ,hvis der er relativt høje bølger, da den
er synkefri og selvlænsende, og den kan derfor gå ud i vejr ,hvor klubbens

indriggere ikke kan anvendes.Dette sker ret tit i Faxe Bugt. Der er stort
forbrug af de 2 to personers coastalbåde; men der ønskes at udvide

bådsamling med én et personers coastalbåd for mere fleksibelt at kunne
anvende disse både med ulige antal deltagere.

X 50.000,00 kr. 25% af 50.000 kr. -  kr.

Kursus: SUP (Paddleboard) instruktørkursus Afholdes den 07.09. 2021 X 195,00 kr. 55% af 195 kr. 107,25 kr.

Kursus: 2 stk. Kajakinstruktørkursus Pr. stk.1.995 kr.
Afholdes den 25.09.2021 X 3.990,00 kr. 55% af 3.990 kr. 2.194,50 kr.

Kursus: Turlederinstruktørkursus Afholdes den 17.09.2021 X 1.650,00 kr. 55% af 1.650 kr. 907,50 kr.

Kursus: 2 stk. Coastalinstruktørkursus Pr. stk. 375 kr.
Afholdt den 07.08.2021 X 750,00 kr. 55% af 750 kr. 412,50 kr.

Kursus: 2 stk. Svømmegrunduddannelseskursus Pr. stk. 7.500 kr. X 15.000,00 kr. 55% af 15.000 kr. 8.250,00 kr.
Kursus: 8 stk. Livredderkursus Pr. stk. 600 kr. X 4.800,00 kr. 55% af 4.800 kr. 2.640,00 kr.

Rønnede Golf Klub Vi har derfor indkøbt nye biler (brugte) for i alt 175.000 kr inkl. moms.

På grund af hærværk fik vi ødelagt alle vores biler. Vi har mange ældre
medlemmer der er afhængig af at kunne benytte en golfbil, da vores bane

er meget kuperet og ikke ville kunne gå den.
Det er vigtigt for vores ældre medborgere at blive aktiveret og komme

udenfor i den friske luft og socialt at omgås andre med samme interesse.

X 175.000,00 kr. 175.000,00 kr. 25% af 175.000 kr. -  kr.

Svalebæk Idrætsforening Kursus: Gymnastik X 5.200,00 kr. 12.800,00 kr. 55% af 5.200 kr. 2.860,00 kr.
Bordtennisbord X 7.600,00 kr. 25% af 7.600 kr. -  kr.

Team Faxe Håndbold

Håndboldensdag 2021

Afholdelse af Håndboldens Dag 2021, lørdag den 2. oktober 2021 i Haslev
Hallerne.

Deltagergebyr, transport og mad til fælles træning for 9 af vores spillere fra
Udviklingsholdet 4 gange hen over den den kommende sæson.

(Infostander 2.000,
Annonce i avis 1.000, Forplejning af frivillige 2.000, Kaffe og juice 1.000,

Frugt 500, Præmier 1.000, Nye bolde 3.500)

X 11.000,00 kr.

33.800,00 kr.

25% af 11.000 kr. 2.750,00 kr.

KFUM-Spejderne Peder
Oxe 86.531,00 kr.



Fællestræning for spillere fra udviklingsholdet

Disse fælles træninger kan senere give adgang til at komme på
Landsholdet for Udviklingshæmmede.

(Deltagergebyr 10.800,
Kørselsgodtgørelse 9.000, og Brobiss 3.000)

X 22.800,00 kr. 25% af 22.800 kr. 5.700,00 kr.

Terslev Gymnastik &
Idrætsforening Fodboldtrænerkurser X 6.000,00 kr. 6.000,00 kr. 55% af 6.000 kr. 3.300,00 kr.

2Tri Kursus:
DIF kursus: Træner 1 kursus & Triatlon Danmarks Klubtræner, niveau 1 2 træner, Pr. stk. 4.750 kr. X 9.500,00 kr. 9.500,00 kr. 55% af 9.500 kr. 5.225,00 kr.

I alt 821.877,00 kr. 821.877,00 kr. 94.311,00 kr.

Team Faxe Håndbold 33.800,00 kr.


