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Hej Tina
Der er ikke tale om ekstraordinære udgifter til etape 1 og 2, installering af lys anlæg,
ekstraordinære udgifter til banevedligeholdelse m.v.
Vi har i flere år udsat nedenstående almindelige vedligeholdelsesopgaver og dem regner
vi med (skal) at udføre i 2021.
Vi ved at vi får vedligeholdelsesudgifter på udskiftning af enkelte defekte tagplader,
udskiftning af et par defekte udluftningshætter. Udskiftning af et par nedløbsrør og et
stræk tagrende i gården mod klubhuset, reparation af banehegn, der er huller flere
steder. Opgravning og enten udskiftning af 10 m dræn eller rodfræsning mellem ppladsen og banen, der er birketræer der gror igennem og stopper for afvanding af ppladsen. Reparation/ afretning af vores grusparkering, herunder påfyldning af grus i
slaghuller. Udskiftning af dør til vores boldrum (den er helt rådden og bunden er næsten
væk). Udskiftning af dør i vores kridthus (den er helt rådden og bunden er næsten
væk). Spuling af dræn på vores nye 11-mandsbane, det er stoppet mod vest og trækker
ikke overfladevand bort). Udskiftning af en driver i armaturet på den ene lysmast på 11mands træningsbanen (oplyser elektrikeren). Og endelig maling udvendigt af vores
bygninger. De er ikke blevet malet i 12 år.
Såfremt der er yderligere ekstraordinære udgifter skal vi nok ansøge
Med venlig hilsen
Jan
--Sendt fra min Jubii Mail
Jubii Mail har eksisteret i 20 år og er en af Danmarks største mail-udbydere med over 150.000 brugere. Jubii Mail er et
100% dansk produkt med både support og hosting i Danmark. Vi sætter en ære i at levere en personlig kvalitets-mail til
både private og foreninger - og med knap 150 domænenavne tør vi godt love, at vi også har en personlig email-adresse
til dig. Klik her - opret Jubii Mail.

Tina Nagina Juul Madsen skrev den 2020-11-04 13:13:

Hej Jan

Jeg kan se, at jeres forening igen for 2021 søger om 50.000 kr. til
vedligeholdelse i aconto lokaletilskud.

Jeg skal blot sikre mig, at ovenstående beløb alene dækker ordinære
vedligeholdelsesudgifter og ikke ekstraordinære udgifter så som etape 1 og 2,
installering af lys anlæg, ekstraordinære udgifter til banevedligeholdelse m.v.

Vil du be- eller afkræfte ovenstående?

Såfremt jeres ansøgning ikke er korrekt, bedes I indsende en ny ansøgning

senest søndag den 8. november, hvor der alene ansøges om lokaletilskud til
ordinære lokaleudgifter.

Eventuelle ekstraordinære lokaleudgifter skal I søge via en ekstraordinær
ansøgning til kultur-fritid@stevns.dk .
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