Tilskud - oversigt over ansøgninger om tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse 2019
- 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 %).

Aars Motocross Klub
Projektbeskrivelse

Belægning på tilkørselsvej og parkeringsplads med stabilgrus samt ny
flisebelægning foran klublokaler
udskiftning af vinduer 7 stk
overdækning på terrassen
opfriskning af lokaler med maling og ny bordplade mm.

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

kr. 50.000,00

kr. 37.500,00

kr. 35.000,00

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

kr. 56.000,00

42.000,00

39.200,00

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

96.250,00

72.187,50

67.375,00

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

204.687,50

153.515,63

143.281,25

Projektbeskrivelse

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

Klubben ønsker istandsættelse af velfærdsområde. Velfærdsbygningen i
rideklubben er ca 30 år gammel og trænger efterhånden til en forbedring. Vi
har et ønske om renovering af gulve, samt bruseforholdene på toiletterne.
Klinker mm. er revnede og ikke længere lette at holde rene og giver
svamp/råd.

kr. 48.125,00

36.093,75

33.687,50

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

kr. 16.666,67

29,00

Bemærkninger fra administrationen

Administrationens indstilling

Belægningerne er udendørs. Maling mv.
er almindelig vedligeholdelse. Der kan
kun gives tilskud til udskiftning af vinduer
og overdækning af terrasse. Det
forventes, at der foreligger et
prisoverslag til Fritidsrådsmødet, men
administrationen anbefaler 75% tilskud til
de tilskudsberettigede projekter

Fritidsrådets
beslutning

Godkendt til 75%
af de
tilskudsberettige
de udgifter

Farsø Motionsklub
Projektbeskrivelse
Vi er i gang med en renovering af Farsø Motionscenter, det betyder at vi har
investeret i nye maskiner, og vi maler lokalerne. Da vi
flyttede de gamle maskiner kunne vi se at gulvet var meget grimt og slidt. Da
Dr. Ingrid Hallen ikke havde mulighed for at hjælpe os med
gulvet har vi selv investeret i det pris: 150.000,00 kr. Vi skal så bare have
det lagt ned, det er et stort arbejde, som vi ikke selv kan gøre.
Vi har derfor indhentet tilbud fra en gulvmand i Aars. Tilbuddet lyder på
44800,00 uden moms og 56000,00 kr med moms. Vi vil gerne
have gulvet lagt ned i sommerferien, hvor der ikke er så mange medlemmer
der bruger centret.

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

kr. 18.666,67

73,46

Fritidsrådets
beslutning

Bemærkninger fra administrationen

Administrationens indstilling

Foreningen benytter lokaler i Dronning
Ingrid Hallerne

kr. 0,00

Bemærkninger fra administrationen

Administrationens indstilling

Fritidsrådets
beslutning

Fodboldforeninger har tidligere fået til
samme projekt

kr. 72.187,50

kr. 72.187,50

Bemærkninger fra administrationen

Administrationens indstilling

Fritidsrådets
beslutning

kr. 68.229,17

kr. 68.229,17

Administrationens indstilling

Fritidsrådets
beslutning

kr. 36.093,75

kr. 36.093,75

Gundersted Idrætsforening
Projektbeskrivelse
Lysanlæg på stadion er i meget dårlig forfatning og vi ønsker udskiftning, da
nogle lamper slet ikke virker længere og andre lyser meget svagt.

Maks 1/3 tilskud Procentandel af
Bygningsskal
DriftsOplyst egen
ved større
medlemmer over
bygninger med
besparelse
arbejdskraft
projekter
25 år
aktivitet
kr. 32.083,33

59,68

Tilbud fra leverandør er vedlagt

Hornum-Ulstrup Rideklub
Projektbeskrivelse
Ansøgning om ny bund til ride hal nr. 2. Klubben er lige blevet renoveret for
ca. 3 mill. med nye normer til energibesparelser på varme og el.
Der er ydet meget frivilligt arbejde, derfor har forsikringen også givet ekstra.
Gustavsens anlæg er prisen + moms.

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

kr. 68.229,17

37,90

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

kr. 16.041,67

9,17

Bemærkninger fra administrationen

Vognsild Idræts- og Boldklub
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. 22.125,00

kr. 22.125,00

Administrationens indstilling

Fritidsrådets
beslutning

kr. 27.750,00

kr. 27.750,00

kr. 177.562,50

kr. 226.385,42

kr. 226.385,42

kr. 154.479,38

kr. 196.955,31

kr. 196.955,31

Projektbeskrivelse

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

Vognsild Klubhus' terrasse har trapez terrassetag, som efter mange år er
skrøbeligt og meget utæt. Det ønsker VIB at udskifte.
Vedlagt tilbud fra vores tømrer til at udføre arbejdet.

kr. 29.500,00

22.125,00

20.650,00

Samlet udgift

75 % i tilskud

70 % i tilskud

37.000,00

27.750,00

25.900,00

16.041,67

kr. 521.562,50

kr. 391.171,88

kr. 365.093,75

kr. 340.319,53

kr. 317.631,56

kr. 9.833,33

Bemærkninger fra administrationen

55,56

FDF Fjelsø
Projektbeskrivelse
I FDF Fjelsø fryser børnene temmelig meget for tiden. Det skyldes at vores
oliefyr er gået til og det er ikke i en stand, hvor det giver mening at reparere
på det.
Vi påtænker derfor en løsning hvor vi får sat to varmepumper op samt en
vandvarmer. Det vil kunne dække husets behov fint.
Desværre har kredsen ikke en hel masse penge på bogen der kan betale for
det. Derfor er vi ude og søge penge til vores projekt og håber I vil være
behjælpelige!

I alt
I alt efter kommunal momsafløtfning

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

18,52

Bemærkninger fra administrationen

Aars Motocross Klub
Tilskud 75% af samlet udgift

Tilskudsprocent

75,00%

Tilskudsberettiget udgifter

kr. 50.000,00

Beregnet tilskud

kr. 37.500,00

Tilskud 75 % med fradrag for medlemmer over 25 år
Tilskudsberettiget udgifter

kr. 50.000,00

Antal medlemmer i alt
Antal medlemmer under 25 år
Antal medlemmer over 25 år
Beregnet tilskud med fradrag for
medlemmer over 25 år

54
25
29
kr. 17.361,11

Større projekt - tilskud maksimal 1/3
Tilskudsberettiget udgifter

kr. 50.000,00

Beregnet tilskud

kr. 16.666,67

100,00 %
46,30 %
53,70 %

Farsø Motionsklub
Tilskud 75% af samlet udgift

Tilskudsprocent

75,00%

Tilskudsberettiget udgifter

kr. 56.000,00

Beregnet tilskud

kr. 42.000,00

Tilskud 75 % med fradrag for medlemmer over 25 år
Tilskudsberettiget udgifter

kr. 56.000,00

Antal medlemmer i alt
Antal medlemmer under 25 år
Antal medlemmer over 25 år
Beregnet tilskud med fradrag for
medlemmer over 25 år

373
99
274
kr. 11.147,45

Større projekt - tilskud maksimal 1/3
Tilskudsberettiget udgifter

kr. 56.000,00

Beregnet tilskud

kr. 18.666,67

100,00 %
26,54 %
73,46 %

Gundersted Idrætsforening
Tilskud 75% af samlet udgift

Tilskudsprocent

75,00%

Tilskudsberettiget udgifter

kr. 96.250,00

Beregnet tilskud

kr. 72.187,50

Tilskud 75 % med fradrag for medlemmer over 25 år
Tilskudsberettiget udgifter

kr. 96.250,00

Antal medlemmer i alt
Antal medlemmer under 25 år
Antal medlemmer over 25 år
Beregnet tilskud med fradrag for
medlemmer over 25 år

62
25
37
kr. 29.107,86

Større projekt - tilskud maksimal 1/3
Tilskudsberettiget udgifter

kr. 96.250,00

Beregnet tilskud

kr. 32.083,33

100,00 %
40,32 %
59,68 %

Hornum-Ulstrup Rideklub
Tilskud 75% af samlet udgift

Tilskudsprocent

75,00%

Tilskudsberettiget udgifter

kr. 204.687,50

Beregnet tilskud

kr. 153.515,63

Tilskud 75 % med fradrag for medlemmer over 25 år
Tilskudsberettiget udgifter

kr. 204.687,50

Antal medlemmer i alt
Antal medlemmer under 25 år
Antal medlemmer over 25 år
Beregnet tilskud med fradrag for
medlemmer over 25 år

124
77
47
kr. 95.328,25

Større projekt - tilskud maksimal 1/3
Tilskudsberettiget udgifter
Beregnet tilskud

kr. 204.687,50
kr. 68.229,17

100,00 %
62,10 %
37,90 %

Ranum Rideklub
Tilskud 75% af samlet udgift

Tilskudsprocent

75,00%

Tilskudsberettiget udgifter

kr. 48.125,00

Beregnet tilskud

kr. 36.093,75

Tilskud 75 % med fradrag for medlemmer over 25 år
Tilskudsberettiget udgifter

kr. 48.125,00

Antal medlemmer i alt
Antal medlemmer under 25 år
Antal medlemmer over 25 år
Beregnet tilskud med fradrag for
medlemmer over 25 år

109
99
10
kr. 32.782,40

Større projekt - tilskud maksimal 1/3
Tilskudsberettiget udgifter

kr. 48.125,00

Beregnet tilskud

kr. 16.041,67

100,00 %
90,83 %
9,17 %

Vognsild Idræts- og Boldklub
Tilskud 75% af samlet udgift

Tilskudsprocent

75,00%

Tilskudsberettiget udgifter

kr. 29.500,00

Beregnet tilskud

kr. 22.125,00

Tilskud 75 % med fradrag for medlemmer over 25 år
Tilskudsberettiget udgifter

kr. 29.500,00

Antal medlemmer i alt
Antal medlemmer under 25 år
Antal medlemmer over 25 år
Beregnet tilskud med fradrag for
medlemmer over 25 år

54
24
30
kr. 9.833,33

Større projekt - tilskud maksimal 1/3
Tilskudsberettiget udgifter
Beregnet tilskud

kr. 29.500,00
kr. 9.833,33

100,00 %
44,44 %
55,56 %

FDF Fjelsø
Tilskud 75% af samlet udgift

Tilskudsprocent

75,00%

Tilskudsberettiget udgifter

kr. 37.000,00

Beregnet tilskud

kr. 27.750,00

Tilskud 75 % med fradrag for medlemmer over 25 år
Tilskudsberettiget udgifter

kr. 37.000,00

Antal medlemmer i alt
Antal medlemmer under 25 år
Antal medlemmer over 25 år
Beregnet tilskud med fradrag for
medlemmer over 25 år

27
22
5
kr. 22.611,11

Større projekt - tilskud maksimal 1/3
Tilskudsberettiget udgifter

kr. 37.000,00

Beregnet tilskud

kr. 12.333,33

100,00 %
81,48 %
18,52 %

FDF Vester Hornum
Tilskud 75% af samlet udgift

Tilskudsprocent

75,00%

Tilskudsberettiget udgifter

kr. 14.723,00

Beregnet tilskud

kr. 11.042,25

Tilskud 75 % med fradrag for medlemmer over 25 år
Tilskudsberettiget udgifter

kr. 14.723,00

Antal medlemmer i alt
Antal medlemmer under 25 år
Antal medlemmer over 25 år
Beregnet tilskud med fradrag for
medlemmer over 25 år

37
29
8
kr. 8.654,74

Større projekt - tilskud maksimal 1/3
Tilskudsberettiget udgifter
Beregnet tilskud

kr. 14.723,00
kr. 4.907,67

100,00 %
78,38 %
21,62 %

