Til Stevns Brands Fond
Vi er Arbejdsgruppen, bestående af repræsentanter fra foreninger på Stevns, som hermed ansøger om midler
til færdiggørelse af et område i Sydstevnshallen til springgymnastik, en aktivitet foreningerne stærkt
efterspørger at kunne tilbyde fremover.
Arbejdsgruppen har i 2017 modtaget Stevnsprisen fra Folkeoplysningsudvalget i Stevns Kommune som en
anerkendelse af et godt samarbejde med kommunen om en borgernes hal i Rødvig jf.
https://stevns.dk/borger/kultur-fritid/stevnsprisen. Formanden for Rødvig Borgerforening er gruppens
formand.
Formålet med ansøgningen skal ses på baggrund af et begrænset budget til hallens inventar. Arbejdsgruppen
har i sit samarbejde lagt vægt på, at de ydre rammer først og fremmest skulle være på plads, dvs. en
”Ønskehal” på ca. 1800 kvadratmeter. Ønsket opfyldes med den hal, som nu bygges og forventes indviet til
august 2018.
I vedlagte Funktionsplan ses hvilke mål, Arbejdsgruppen har sat vedr. hallen og dens inventar. Det er sat op
som ”skal” og ”ønskeligt” jf. - springgrav og trampolin er etableret og klar til brug
En springgrav er et meget stort ønske. Entreprenøren har gjort sit til, at ønsket opfyldes (billede vedlagt), hvor
hullet til graven ses i den nordlige ende af hallen. Budgettet til Sydstevnshallen rakte desværre ikke til mere, så
indholdet evt. må afventes.
Projektbudget: jf. vedlagte tilbud på 566.432,50 kr hvoraf Stevns Brands Fond ansøges om en dækning på
100.000 kr
En fælles pulje bestående af 100.000 kr fra Stevns Brand Fond, 100.000 kr fra Østsjællands Andelsvaskeris
Fond, 65.000 kr fra Rødvig Borgerforening samler 265.000 kr. Restbeløbet ansøges dækket af Stevns Kommune.
Ved den fælles indsats ser Arbejdsgruppen en bred interessegruppe samlet om et godt projekt i samklang med
tanken bag modtagelsen af Stevnsprisen 2017.
Såfremt ansøgningen imødekommes, vil Stevns Kommune blive overdraget den videre forretningsgang jf.:
”Rødvig Borgerforening har, for at undgå enhver tvivl om ejerskab, moms og afgifter og for at sikre, at alle
indsamlede midler går ubeskåret til formålet, besluttet, at indsamlede midler kun udbetales direkte til
Kommunen netto excl. moms efter forevisning af kopi af kvitteret regning.”
Efter aftale med Stevns Kommune forventes, at der i hallen bliver gjort opmærksom på, hvorfra bidrag er
kommet til hallens indretning.
Bilag: Arbejdsgruppens Funktionsplan, skitser fra entreprenøren Dansk Halbyggeri, billede af graven og tilbud
fra euro gymnastic equipment af 27.11.2017
Årsregnskab: Rødvig Borgerforening vedlægger sine vedtægter, sit CVR og sit årsregnskab

Med håbet om en positiv besvarelse af denne vor ansøgning
På Arbejdsgruppen vegne
Med venlig hilsen
Freddie Larsen, fm
Dato/underskrift
Ansøgningen anbefales på vegne af Stevns kommune
………
Dato/underskrift

