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Instilling Tilskud
Ikke udbetalt /ikke 

gennemført

2 lærer: Symbolsk honorar á  1.000 kr.
X                  2.000,00 kr. Afslag                                              -   kr. 

Annoncering af undervisningen
X                  3.625,00 kr. Afslag                                              -   kr. 

Genovervejelse af lokaleleje
X                  5.200,00 kr. Afslag                                              -   kr. 

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. 25%                                 24.672,00 kr. 

145,54

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%                                   2.578,75 kr. 

Kursus Bomtræning X                     780,00 kr. 55%                                      429,00 kr. 

Kursus
Kurset jubilæum dækker over en clinic med 

Joachim Thomsen der blev afholdt i forbindelse 
med vores jubilæum. 

X                  2.500,00 kr. 55%                                   1.375,00 kr. 

Faxe Ladeplads 
Idrætsforening - Badminton 

Klub
26059011 Kursus Kursus til at udvikle hjælpetrænere i klubben X                  3.980,00 kr.                3.980,00 kr. 55%                                   2.189,00 kr. 

Haslev Gymnastik Forening 23486210 Kursus og tema-dag Tema-dag: "Hold hjernen frisk" X                  3.260,00 kr.                3.260,00 kr. 55%                                   1.793,00 kr. 

Haslev Køre- og Rideforening 30891260 Gravning af vandspring til militarybane X                12.450,00 kr.              12.450,00 kr. 25%                                   3.112,50 kr. 

2 stk. Rygtrænere og 2 Romaskiner Til brug for træning på fitnesshold X                28.188,00 kr. 25%                                   7.047,00 kr. 7.047,00 kr.                

12 stk. Parkourblokke
Er mere stabile end de relative bløde 

gymnastikredskaber
X                11.388,00 kr. 25%                                   2.847,00 kr. 2.847,00 kr.                

Opustelig grav
Specielkonstruret luftpude med softtop øverst samt 
en vogn til at transportere og opbevare det hele på.

X                52.826,00 kr. 25%                                 13.206,50 kr. 

Transsportvogne til store måtter, 
skumredskaber og tunge endestativer 

til stortrampolinerne

Transportvogne til store måtter, der skal flyttes fra 
hallen ind i det udvidede redskabrum, samt til 

skumredskaber og tunge endestativer til 
stortrampolinerne. 

Dette vil lette håndteringen af de mange, tunge, 
redskaber betydeligt, give bedre overblik og 

tilgængelighed samt skåne dem for unødig slitage 
ved slæb hen over det ru gulv.

X                    12.361,00 kr. Afslag                                              -   kr. 

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. 25%                                   1.999,75 kr. 

1 stk. TEQBALL bord
Anvendes af fodboldspillere til at forbedre teknik, 

præcise afleveringer i luften og engangsberøringer
X                  6.000,00 kr. 25%                                   1.500,00 kr. 

1.500,00 kr.                

Udviklingspuljen 2021 - 3. runde - 14 ansøgere

Faxe Bridgeklub 36248939
Ønsker at arrangere undervisning i bridge.

10.825,00 kr.            

Faxe Bugtens Kajak Klub 41345780 109.003,00 kr.          

Faxe Køre- og Rideforening 29731748                3.280,00 kr. 

Karise Gym & Fitness 41855290 104.763,00 kr.          

Karise Idræts Klub 30645219 13.999,00 kr.            



Karise  Tennisklub 30268202
Ukrudsbræner til vedligeholdse af 

tennisbaner

En af udfordringerne er løbende, at holde 
banerene og andre arealer fri for ukrudt. 

Ukrudtsbrænderen bidrager til en 
miljørigtig pasning af udendørsarealerne i 

tennisklubben. 

X                  8.625,00 kr. 8.625,00 kr.              25%                                   2.156,25 kr. 

2.156,25 kr.                

3 stk. fuldt udstyret patruljekasse
Transportkasse med økser, save, køkken- og bål-

grej
Pr. stk. 5.000 kr.

X                15.000,00 kr. 25%                                   3.750,00 kr. 
974,85

3 stk. Patruljetelte Pr. stk. 6.499 kr. X                19.497,00 kr. 25%                                   4.874,25 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%                                      999,75 kr. 

Ny Ergometercykel C2 Bike Erg PM5 Ergometercyklen anvendes meget ofte X                10.200,00 kr. 25%                                   2.550,00 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                33.883,90 kr. 
25%

+6.050,90 kr.
                                  8.470,98 kr. 

2 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                23.960,00 kr. 25%                                   5.990,00 kr. 

1380
4 Paddleboard X                48.800,00 kr. 25% af 48.800 kr.                                 12.200,00 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%                                   6.250,00 kr. 

6.250,00 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. 
Der er behov for at udskifte i alt 45 redningsveste

X                    56.250,00 kr. 50%                                 28.125,00 kr. 

28.125,00 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%                                 12.500,00 kr. 

680

Rønnede Golf Klub 33528507 Nye golfbiler (brugte)

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.

X              175.000,00 kr. 175.000,00 kr.          25%                                 43.750,00 kr. 

Svalebæk Idrætsforening 33703910 Bordtennisbord X                  7.600,00 kr.                7.600,00 kr. 25%                                   1.900,00 kr. 

Toplag til ridebane (Grus til bane) X                12.000,00 kr. 25%                                   3.000,00 kr. 3.000,00 kr.                

Juleworkshop for alle
Lær at lave dekrorationer, papirklip og julepynt mm. X                  2.350,00 kr. Afslag                                              -   kr. 

Kurser: Undervisere Ponygames-hold X                  4.000,00 kr. 55%                                   2.200,00 kr. 2.200,00 kr.                
I alt 757.724,90 kr.             757.724,90 kr.          201.465,73 kr.                             56.305,64 kr.           

Regnskab 2021 = 145.160,09 kr.           

Teestrup 4H 30465911              18.350,00 kr. 

KFUM-Spejderne Peder Oxe 31122791 38.496,00 kr.            

Roklubben Viking 84936618 248.093,90 kr.          


