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VEDLIGEHOLDELSESPULJEN
Kære foreninger
Udvalg for kultur, fritid og idræt har afsat 300.000 kr. til at imødekomme
foreningsønsker i 2019.
Midlerne er afsat til at realisere ideer og ønsker til forbedring og etableringer i de
mange faciliteter, som foreningerne dagligt anvender til afvikling af deres aktiviteter.
Der er nedsat en arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget, som gennemgår de
indkomne ansøgninger og prioriterer og udvælger de ønsker, som bliver tilgodeset i
2019. Arbejdsgruppen består af:
Furesø Idrætsråd
Formand Lars Køster Svendsen, lks3520@gmail.com
Kulturel Samråd
Formand Ilse Schødt, ilses@privat.dk
Spejdernes Samråd
Formand Sven Krarup Nielsen, SvenKN@outlook.dk

Hvad kan man søge til?
Puljen er primært afsat til at realisere ideer og ønsker, som kan komme
foreningsaktivitet til gode i de faciliteter, som foreningerne anvender i Furesø
Kommune. Det kan f.eks. være tilskud til opførsel af hegn ved en spejderhytte,
opsætning af støjvægge, udvide bænke i omklædningsrum, opsætte musikanlæg,
indkøbe maling til at få malet klubrummet osv. Det kan således godt være tilskud til
materialer, som man selv anvender til at indfri sit ønske. Tilskuddet kan også gives som
en del af en medfinansiering.
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Ønsker til aktivitetsrelaterede ønsker vil blive vægtet fremfor ønsker, der har med drift
at gøre.
For at få puljen til at strække sig og kunne tilgodese flere foreninger, vil ønsker op til
40.000 kr. blive vægtet højst. Ligeledes vil ønsker, som tilgodeser flere foreninger og
dermed flere foreningsmedlemmer, blive vægtet.

Hvordan gør man?
Såfremt I har en rigtig god ide eller ønske, som kommer jeres og måske andre
foreningers medlemmer til gode, er I velkomne til at sende jeres ansøgning til Furesø
Kommune på mail til Jakob Hermansen, jhe@furesoe.dk. Deadline for ansøgningen er
den 17. juni 2019. Ansøgningerne vil blive behandlet af arbejdsgruppen inden medio
juli 2019.
I ansøgningen skal følgende fremgå:
-

Beskrivelse af ideen/ønsket
Hvor skal det udføres?
Hvem kommer til at få glæde af ideen/ønsket?
Hvad koster det? Og hvor meget søges der i tilskud?

Såfremt I har brug for hjælp til udarbejdelse af ansøgningen, er I meget velkomne til at
kontakte medlemmer af arbejdsgruppen på mail.
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