Til folkeoplysnings-udvalget

Vallø d. 07.02.21

Aik65 Strøby Gymnastikforening skal have vores 2 faner renset og repareret, og de trænger til
en meget kærlig hånd, så de kan fremstå tidssvarende og repræsentere vores forening til
stævner og opvisninger. Vi har indgået et samarbejde med DGI Storstrømmen om at facilitere
Landsdelshold mini (9-12 år) og Junior (10-13 år) optagelse på disse hold kræver at man går
til gymnastik i en lokal gymnastikforening. Ved at vi har indgået dette samarbejde skal vores
faner med ved alle stævner og opvisninger i DGI og derfor kræver det at vores faner bliver
ordnet.
Skriften på fanerne skal ændres de indeholder i dag skriften AIK 65, dette siger intet om hvem
vi er eller hvor vi kommer fra, fanen skal repræsentere AIK 65 Strøby Gymnastik, og derfor vil
dette også komme til at stå på flagduen som det også har gjort tidligere, det er et levn tilbage
fra dengang alle foreninger lå under AIK 65 hvilket blev opløst i 2000 og derfor må vi få rettet
op på dette.
Vi har modtaget tilbud på hvad det vil koste at få vores 2 faner renset og repareret og derfor
denne ansøgning til jer med håb om at vi kan få hjælp til at dække nogen af disse udgifter,
som lyder på kr. 43.500.

1968 fanen – enkelt uld dug. (105 x 120 cm)
Nuværende broderi er syet med kædestingsbroderi på begge sider, og broderet ind i hinanden.
Et enkelt bogstav er taget næsten af, og det tog syersken mere end en time. De resterende
bogstaver og tal vil derfor medføre 14-16 timers arbejde, og der er desværre ikke garanti for
at der ikke kommer huller i fanedugen. Så skal vi indsy nyt øverste rødt stangfelt. Med et nyt
stangfelt, vil der blive forskel i farvenuance til de øvrige tre røde felter. Og alt i alt vil det blive
dyrere end at lave nyt.
Konklusion 1968 fanen:
Vi foreslår ny dobbelt uld dug med det ønskede broderi på begge sider. Pris kr. 14.875,- + kr.
2.100,- for renovering af stang. I alt kr. 16.975,Ved denne løsning tilbyder vi påmontering UDEN BEREGNING – I sparer også en rensning,
besparelse i alt kr. 3.450.

1995 fanen – dobbelt uld dug (120 x 160 cm)
Fanen skal skilles ad og bogstaver skal pilles af. Ifølge syerske kan der komme huller i øverste
stangfelt, med deraf behov for at få indsat nye stangfelter, inden nyt broderi påmonteres på
begge sider. Med nye øverste røde stangfelter, vil der blive farvenuance til de øvrige tre røde
felter.
Afmontering af bogstaver kan formentlig gøres på 4 – 6 timer. Kr. 3.200-4.800

Fanen skal renses kr. 600
Fanen påmonteres fanestang kr. 1.250
Afmontering og påsyning af to stk. nye øverste stangfelter, inkl. nye uld stykker kr.
2.400.
Konklusion 1995 fanen:
Vi foreslår ny dobbelt uld dug med det ønskede broderi på begge sider. Pris kr. 16.625,- + kr.
1.100,- for renovering af stang. I alt kr. 17.725.
Ved denne løsning tilbyder vi også påmontering UDEN BEREGNING – I sparer derved i alt kr.
4.250.

Priser er eksklusive moms.

