50.000 kr.

Tribune ved
fodboldbane
Idé
VSG&I, fodboldafdelingen ønsker at opføre en lille tribune med en
størrelse svarende til ca. 40 personer. Såfremt bevilling imødekommes
vil tribunen blive opført efter et modulsystem og kan successive
udvides efter behov.
Begrundelse for ansøgte:
Træerne som udgjorde et læbælte ved fodboldbanerne er fjernet. Det
skaber dårlige forhold for publikum, især når det blæser og regner. Vi
tror på, at gode forhold er en medvirkende årsag til at opnå stor
publikumsinteresse for fodbold. Det skaber også grobund for, at endnu
flere Vemmelev borgere for større lyst til at komme til fodbold.
Bilag 1. Profiltegning af tribune
Bilag 1
Profiltegning som vi forventer den skal tage sig ud, men der kan
forventes små justeringer, hvis det viser sig nødvendig.

Ansøger
Vemmelev Fodbold
Formand:
Johnny Jensen
Vejsgårdparken 98B
johnnyhjv@live.dk
tlf. 28518646
tlf. 20553554

Opfyldelse af kriterier
Vi har et stort fælles ønske om at gøre Vemmelev Hallen og dens
fælles fodbold og håndboldbaner til noget unikt. Lad den nye kunststof
bane være det første eksempel herpå. En bane som benyttes af rigtigt
mange af Vemmelevs unge og ældre.
Et andet kunne være en godkendelse på omhandlede ansøgning. Men
vi skal hele tiden være opmærksom på, hvad der sker på vores
område, så vi kan nå at tilpasse os
udviklingen. Vi skal hele tiden
kunne forudse områdets behov og så imødekomme dem.
Vores målgruppe er i dag afdelingens 250 fodboldspillere og deres
familier, som i stigende grad kommer og ser deres børn, børnebørn og
andre familiemedlemmer spille fodbold.
En tendens, som vil blive yderligere forstærket fremover og bidrage til
at fremme fællesskabet.
Vi forventer at tilblivelsen af projektet vil øge fastholdelsen og
tilgangen af medlemmer til fodboldklubben. Vi håber ydmygt på at
klubbens hold igen kan være et lokalt samlingspunkt med flere
aktiviteter og arrangementer på kampdage.
Bestyrelsen i fodboldklubben bakker op om projektet og vil sikre dets
gennemførelse.

Budget
Pris 100.000 kr.
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Arbejdsløn, gravearbejde og opførelse
Metalkonstruktion og fundament
Træbelægning og tag
Sæder
Maling

Vi agter at søge bevillinger fra andre fonde og evt. bruge af
fodboldklubbens kassebeholdning. Vi ønsker så vidt muligt at bruge
lokale leverandører, og håber herunder også at de derved har
interesse i byens og stadions forskønnelse og dermed kan stille skarpe
priser eller sponsorere dele af deres tid og materialer.
Der ansøges om 50.000 kr.

