
Forening CVR nr. Foreningen søger tilskud til:
Foreningens begrundelse for at søge/ 
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Ansøgninger

 i alt 

Ansøgning i alt 

pr. forening
Indstilling

Beregning af 

tilskud

AOF Østsjælland 72852117 Printer

Skal være til Pavillionen (Søndergade) til de aftenskoler 

som benytter lokalerne.

Ansøgningen er rykket til udviklingspuljen efter afvisning fra 

anlægspuljen

                       1.000,00 kr. 1.000,00 kr.                       AFSLAG                         -   kr. 

Faxe Bugtens Kajak Klub 41345780
6 stk. Surf kajakker inkl. Hjelme, vest, skirt 

og pagajer

Projekt action: Som led I satsning på at få nye unge 

medlemmer i alderen 15-25 år, søges tilskud til indkøb af 6 

surfkajakker. 

FBKK samarbejder i dag mad Ung Faxe og HF Faxe om at 

tilbyde kajakaktiviteter. Klubben vil gerne udvide med at ro 

surfkajak, når det blæser fra øst og bølgerne på Faxe Bugt 

er høje. 

Aktiviteten vi også kunne tiltrække nye medlemmer i 

segmentet unge voksne i alderen 25-40 år der søger action 

på havet.

X                      60.000,00 kr. 60.000,00 kr.                    20%            12.000,00 kr. 

Faxe Idrætsforening 30269004 Nye redskaber

3 stk. Airrolls i forskellige størrelser

Kort Airtrack pro. 

Skum kile

Håndredskaber

X                      20.000,00 kr. 20.000,00 kr.                    20%              4.000,00 kr. 

Haslev Fodbold Club 25281314 Trænerkurser Til ungdomstrænere i 2022 X                      90.000,00 kr. 90.000,00 kr.                    50%            45.000,00 kr. 

Haslev Handicap Idræt 29656355

Udskiftning af skydeanlæg:

Udskiftes til HS10, så medlemmerne kan 

fortsætte med at skyde på højt plan

Nuværende er ca. 15 år gammelt og kan ikke længere 

repareres.

Der trænes mod at blive udtaget til paraolympiske lege 

2028, hvor skydning kommer på programmet.

X                    156.406,00 kr. 156.406,00 kr.                  20%            31.281,20 kr. 

Dykkerledelse:

Efter kurset kan de planlægge og udføre 

praktiske gennemførelse ved 

arrangementer ved dykning

X                        6.000,00 kr. 

Udviklingspuljen 2022 - 1. runde - 18 ansøgere

Haslev Sportsdykker Klub 70.000,00 kr.                    

Ét samlet Ungdomsprojekt

I Haslev Sportsdykkerklub oplever vi, at der er et stort 

frafald blandt medlemmerne i denne aldersgruppe. 

Det er der mange forklaringer på, men når vi spørger de 

unge, så svarer de typisk at de har mistet interessen og 

fundet andre interesser. Vi ønsker derfor at udvikle nye og 

flere aktiviteter målrettet netop denne aldersgruppe, så kan 

vi kan fastholde dem i klubben længere tid. 

Projektets primære mål er at stoppe/reducere frafaldet af 

unge fra 14 år – 19 år. Sekundært ønsker vi at 

skabe(kickstarte) en ungdomskultur i Haslev Sportsdykker 

klub, som gør at man i fremtiden har en klub, hvor de unge 

har mulighed for at udvikle deres eget rum og identitet og 

derved bevare deres interesse for dykning og fastholde 

dem medlemmer. Målet med uddannelsesplanerne er at 

klubben får erfaring med at fortsætte udviklingsarbejdet, så 

kommende generationer af unge får gavn projektets 

arbejde. Vi oplever, at mange af de unge viser en lyst til at 

udvikle sig og hjælpe med tage del i undervisningen af de 

nye unge - altså lyst til at tage medansvar. Det er dels en 

god personlig udvikling af dem selv og dels vil de være 

rollemodeller for de andre unge. Det vil projektet kunne 

skabe rum for. Projektet kan anses som et pilotprojekt hvor 

vi i 2022 afvikler forskellige aktiviteter og 

uddannelsestilbud, som alle har til hensigt at inspirere og 

motivere de unge til at fastholde dykkersporten.

29679061

           20.000,00 kr. 
Fast beløb: 20.000 kr 

til Ungdomsprojektet



Speedbådskurser:

Speedbådscertifikater som uddanner de 

unge til at måtte fører speedbåd, som er 

vigtigt ift. at kunne planlægge og styre 

dykkerture (Alderskrav 16 år) Med et 

speedbådscertifikat vil de unge opleve at 

føle sig vigtige i foreningen

X                      10.000,00 kr. 

Førstehjælpskurser:

Førstehjælpskurser med specielt fokus på 

livredning i åbent vand

X                      10.000,00 kr. 

Uddannelse af instruktører:

Juniorinstruktører
X                        7.000,00 kr. 

Biologikurser:

De unge får undervisning og færdigheder til 

at se, opleve og forstå havets flora og 

fauna

X                        6.000,00 kr. 

To weekendsture:

To ture andre steder i Danmark, hvor 

grippen dykker og udvikler deres sociale 

netværk samt dykkerfærdigheder

X                        6.000,00 kr. 

Dykkerudstyr X                      15.000,00 kr. 

Undervisningsudstyr
Undervisningsudstyret er forældet, så derfor ønskes et nyt 

og tidssvarende anlæg
X                      10.000,00 kr. 20%              2.000,00 kr. 

Uddannelse af trænere, instruktører og 

forældre som deltager i stævneaktivitet, 

samt diverse prøvegebyrer

X                    101.900,00 kr. 50%            50.950,00 kr. 

Materialeranskaffelser til brug i 

svømmehallen herunder bl.a. 

svømmefødder, plader, hjælpeudstyr til 

brug for ældre

X                      53.500,00 kr. 20%            10.700,00 kr. 

Nye Initiativer: Der ansøges om tilskud for 

nye projekter målrettet integration, samt 

idræt for etniske minoriteter i "lukkede" fora

Forsat implementering

Her har vi i indeværende sæson haft suxxes med et tilbud 

til kvinder - et initiativ som gerne skal udbredes.

Består i udgifter til: 

Træner timer

Materialer

Tøj / Badedragter

X                      21.000,00 kr. 20%              4.200,00 kr. 

Kurser til træner og hjælpetrænere X                      13.500,00 kr. 50%              6.750,00 kr. 

Automatisk dør låse system
Adgangsystem til "Klubhus" ved udendørsbanerne, da der 

er alt for mange nøgle i omløb mv.
                     30.000,00 kr. 

SØGES PÅ 

ANLÆGSPULJE
                        -   kr. 

Trampolindug og fjedre X                      40.000,00 kr. 20%              8.000,00 kr. 

Skumredskaber X                      75.000,00 kr. 20%            15.000,00 kr. 

Fitnessmaskiner                    200.000,00 kr. FORHANDLING                         -   kr. 
Gymnastik- Trampolin og DropIn-Fitness 

kurser
X                    100.000,00 kr. 50%            50.000,00 kr. 

Uddannelser og Kurser
Vi forventer samme eller større kursusdeltagelse i 2022 

som i 2019.
X                      95.000,00 kr. 50%            47.500,00 kr. 

12 stk. parkourblokke

Mere stabile elementer end skumredskaber

Ikke-realiserede investeringer i 2021 med tilhørende ikke-

indfriede tilsagn om støtte fra Udviklingspuljen sættes på 

planen igen i 2022

X                      11.388,00 kr. 20%              2.277,60 kr. 

43.500,00 kr.                    28565836Haslev Tennisklub

41855290Karise Gym & Fitness 328.872,00 kr.                  

Haslev Sportsdykker Klub 70.000,00 kr.                    

Ét samlet Ungdomsprojekt

I Haslev Sportsdykkerklub oplever vi, at der er et stort 

frafald blandt medlemmerne i denne aldersgruppe. 

Det er der mange forklaringer på, men når vi spørger de 

unge, så svarer de typisk at de har mistet interessen og 

fundet andre interesser. Vi ønsker derfor at udvikle nye og 

flere aktiviteter målrettet netop denne aldersgruppe, så kan 

vi kan fastholde dem i klubben længere tid. 

Projektets primære mål er at stoppe/reducere frafaldet af 

unge fra 14 år – 19 år. Sekundært ønsker vi at 

skabe(kickstarte) en ungdomskultur i Haslev Sportsdykker 

klub, som gør at man i fremtiden har en klub, hvor de unge 

har mulighed for at udvikle deres eget rum og identitet og 

derved bevare deres interesse for dykning og fastholde 

dem medlemmer. Målet med uddannelsesplanerne er at 

klubben får erfaring med at fortsætte udviklingsarbejdet, så 

kommende generationer af unge får gavn projektets 

arbejde. Vi oplever, at mange af de unge viser en lyst til at 

udvikle sig og hjælpe med tage del i undervisningen af de 

nye unge - altså lyst til at tage medansvar. Det er dels en 

god personlig udvikling af dem selv og dels vil de være 

rollemodeller for de andre unge. Det vil projektet kunne 

skabe rum for. Projektet kan anses som et pilotprojekt hvor 

vi i 2022 afvikler forskellige aktiviteter og 

uddannelsestilbud, som alle har til hensigt at inspirere og 

motivere de unge til at fastholde dykkersporten.

Haslev Trampolin- og Turn-

gymnaster
415.000,00 kr.                  33854412

29679061

Haslev Svømmeklub 21789038 176.400,00 kr.                  

           20.000,00 kr. 
Fast beløb: 20.000 kr 

til Ungdomsprojektet



2 stk. romaskiner og 2 stk. rygtræner 

Til crossfithold

Ikke-realiserede investeringer i 2021 med tilhørende ikke-

indfriede tilsagn om støtte fra Udviklingspuljen sættes på 

planen igen i 2022

X                      28.188,00 kr. 20%              5.637,60 kr. 

6 stk. Pilatesbænke
Denne investering vil kun blive foretaget, hvis vi opnår 

bidrag fra private fonde. 
X                    194.296,00 kr. Fast beløb: 30.000 kr            30.000,00 kr. 

Madlavningskurser over bål
Vi ønsker at lære børne at lave mad over bål og bruger af 

naturens spisekammer, bæredygtigt og klimavenligt.
                       6.000,00 kr. AFSLAG                         -   kr. 

Kano- og kajak byggekursus

Vi har modtaget sponsorat som indeholder tegninger og 

beskrivelser til selvbyg af kano og eftersom vores spejder 

sejler kano hver år vil vi lære dem selv at bygge en. Det 

styrker deres kreativitet, motorik, matematik, m.m. 

X                      12.000,00 kr. 20%              2.400,00 kr. 

Diverse kurser for ledere sam grupperådet X                        4.500,00 kr. 50%              2.250,00 kr. 

Værktøj til værkstedet

der vi har flere projekter hvor børne er nødt til at bruge 

værktøj som sav, hammer, skruemaskine, knive, økser, 

m.m. Vores værktøj er så slidte at børne risikere kommer til 

skade.

X                        8.000,00 kr. 20%              1.600,00 kr. 

Restaurering af lukket trailer X                        8.400,00 kr. 20%              1.680,00 kr. 

Brandslukker X                        2.000,00 kr. 20%                 400,00 kr. 

KFUM-spejderne Peder Oxe 31122791

Bålhus tilbehør: 

Faste borde (arbejdsborde), bænke og 

bålsted med grill

Vi har altid tilstræbt at bruge naturen og vores udendørs 

faciliteter så meget som muligt. I denne sæson er dette 

blevet yderligere skærpet, så alle vores aktiviteter foregår 

udendørs. Dette for at vi kan overholde de retningslinjer, 

som har været gældende i forhold til Covid-19. Samtidigt 

har vi oplevet en tilstrømning af medlemmer – hvilket 

selvfølgeligt er positivt, men også giver et øget pres på 

vores udendørs faciliteter.

Vi ønsker os derfor et bålhus, så vi kan udvide vores tilbud 

og aktiviteter – også i de mørke, våde og kolde tider på 

året. Dét vi ønsker støtte til er faste borde, bænke og 

bålsted.

X                      32.500,00 kr. 32.500,00 kr.                    20%              6.500,00 kr. 

1 stk. Coastalinstruktør kursus X                        3.500,00 kr. 50%              1.750,00 kr. 

2 stk. Paddleboardinstruktør kurser X                        3.500,00 kr. 50%              1.750,00 kr. 

1 stk. turleder kursus X                        1.700,00 kr. 50%                 850,00 kr. 

2 stk. Langtursstyrmands kurser X                        3.800,00 kr. 50%              1.900,00 kr. 

2 stk. Klubinstruktør A kurser X                        3.800,00 kr. 50%              1.900,00 kr. 

2 stk. Klubinstruktør B kurser X                        3.800,00 kr. 50%              1.900,00 kr. 

3 stk. Rospinning instruktøruddannelser X                      10.800,00 kr. 50%              5.400,00 kr. 

2 stk. Førstehjælpkurser X                        1.600,00 kr. 50%                 800,00 kr. 

2 stk. Instruktørudannelser X                        3.800,00 kr. 50%              1.900,00 kr. 

5 stk. Instruktør kursus om svømme stilarter X                        8.000,00 kr. 50%              4.000,00 kr. 

2 stk. Instruktørkurser til Aqua Fitness X                        2.400,00 kr. 50%              1.200,00 kr. 
3 st. Kajakker til udskiftning af nedslidte 

kajakker
X                      51.000,00 kr. 20%            10.200,00 kr. 

Paddleboard Stativ til 10 paddleboards Nået ikke at afholde udgiften i sidste års bevilling (2021) X                      25.000,00 kr. 20%              5.000,00 kr. 

Materialer og redskaber til 

undervisningsbrug, bl.a. plader, 

skumredskaber mv.,

Rønnede idrætsforening - Svømmeafdelingen

Andre svømmeklubber benytter foreningen redskaber efter 

et samarbejde (Depotrum i Faxe Svømmehal, hvor 

foreningernes udstyr deles imellem sig)

X                      20.000,00 kr. 20%              4.000,00 kr. 

Kurser til nye træner samt årligt 

livrederkurser/prøve
Rønnede idrætsforening - Svømmeafdelingen X                      15.000,00 kr. 50%              7.500,00 kr. 

Svalebæk Idrætsforening 33703910 Kurser X                      15.000,00 kr. 15.000,00 kr.                    50%              7.500,00 kr. 

KFUM-spejderne Kongsted 72916018 40.900,00 kr.                    

41855290Karise Gym & Fitness 328.872,00 kr.                  

Ro-kurser

Rospinning

Svømning

Roklubben Viking 122.700,00 kr.                  84936618

Rønnede Idrætsforening 76402752 35.000,00 kr.                    



Rideundervisning X                      21.500,00 kr. 50%            10.750,00 kr. 

Klar-parat-dyreskue april 2022
Ca 120 børn undervises i omgang med husdyr + plejen, 

læren om dyr. 
X                        6.200,00 kr. 20%              1.240,00 kr. 

Hestepasning og undervisning i dyrepleje 

her under tænder, anatomi, fysiologi, 

genoptræning, sygdomslære.

Underviser: dyrelæge Stinne (Lokal), Bjarne Kasernes 

Hesteklink eller Heidi og Kurt
X                      16.800,00 kr. 50%              8.400,00 kr. 

Diverse kurser X                        3.200,00 kr. 50%              1.600,00 kr. 

Undervisningsmaterialer til Dyrelejr X                        4.500,00 kr. 20%                 900,00 kr. 

Toplag til ridebane X                      12.000,00 kr. 20%              2.400,00 kr. 

Markedsføringsmaterialer

For at øge antal af nye medlemmer, styrke klubben, 

kendskab til klubben, har vi brug for reklame- og 

oplyningsmaterialer som kan uddeles.

                       4.300,00 kr. AFSLAG                         -   kr. 

Corona oplysningsskilte                        1.100,00 kr. AFSLAG                         -   kr. 

Terslev Gymnastik & 

Idrætsforening
26145511 Trænerkurser X                      10.000,00 kr. 10.000,00 kr.                    50%              5.000,00 kr. 

Miljøgodkendelse

Faxe kommune har pålagt os at få foretaget akkrediterede 

støjberegninger/målinger.

Det er en væsentlig omkostning som kan ødelægge vores 

muligheder for at foretage øvrige investeringer i vores 

primære drift.

                     87.500,00 kr. AFSLAG                         -   kr. 

Instruktørkurser Til 3 nye instruktører X                      75.000,00 kr. 50%            37.500,00 kr. 

Udskiftning af flyradioer

Alle flyradioer skal være udskiftet senest i 2023: 

Vi mangler at anskaffe 3 radioer. 

Vi planlægger 1 i 2022 og de sidste 2 i 2023.

X                      10.000,00 kr. 20%              2.000,00 kr. 

Belysning i klublokale
Der er behov for belysning i vores klublokale, derfor er der 

behov for at anskaffe lamper og tilhørende lysdæmpere.
                     22.000,00 kr. 

SØGES PÅ

LOKALETILSKUD
                        -   kr. 

I alt 1.881.378,00 kr.               1.881.378,00 kr.               487.466,40 kr.       

Samlet benyttet tilskud: 487.466,40 kr.                                 Rest til 2. runde: 66.052,60 kr.             

Østsjællands Flyveklub 91459868 194.500,00 kr.                  

Teestrup 4H 30465911 69.600,00 kr.                    


