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Formandens navn
Pernille Rasmussen
Telefon
20537235
Email
pernille@d-g-m.dk
Forening
FDF Gadstrup-Snoldelev
Foreningens CVR nummer
29586845
Hvad søger du til?
Udekøkken, sheltere, brændeovn
Beskrivelse
FDF Gadstrup/Snoldelev vil rigtig gerne opføre 3 sheltere og udekøkken med frugtbuske og
bålsted med brændeskur. Endvidere vil vi gerne etablere mobile naturværksteder, som kan tages
med i eks. den nærliggende mose, så foreningens børn kan lære om dyr og planter, samt en
brændeovn til opvarmning i naturværkstedet.
Vi har modtaget en delvis bevilling fra Friluftsfonden til opførelse af sheltere, udekøkken, bålsted,
frugtbuske og mobile naturværksteder, men vi mangler fortsat midler for at komme i mål med
projektet.
Vi håber, at I vil se positivt på vores ansøgning, da projektet vil give liv på det grønne areal midt i
byen, opfordre til at få byens borgere ud i det fri, og være til glæde for både FDF, børnefamilier,
dagplejere, børnehaver, skole og SFO/klub og ikke mindst vores naboer på ældrecentret Gnisten.
Hvilket beløb søger I?
67.500 kr.
Beløbet er
inkl. moms, hvis ansøger selv etablerer faciliteten
Ejerforhold
Anden ejer
Upload bilag
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FDF Gadstrup/Snoldelev vil rigtig gerne opføre 3 sheltere og udekøkken med frugtbuske og bålsted med
brændeskur. Disse vil være til rådighed for både dagplejere, børnefamilier, forældregrupper med
børnehave/skolebørn, samt byens familier, som ønsker at være ude i naturen.
Endvidere vil vi gerne etablere mobile naturværksteder, som kan tages med i eks. den nærliggende mose,
så foreningens børn kan lære om dyr og planter, samt en brændeovn til opvarmning i naturværkstedet.
Vi har modtaget en bevilling fra Friluftsfonden på 50% af materialerne til opførelse af udekøkken, bålsted,
frugtbuske og mobile naturværksteder, samt midler til 3 sheltere, men vi mangler fortsat midler for at
komme i mål med projektet.
Vi håber, at I vil se positivt på vores ansøgning, da projektet vil give liv på det grønne areal midt i byen,
opfordre til at få byens borgere ud i det fri, og være til glæde for både FDF, børnefamilier, dagplejere,
børnehaver, skole og SFO/klub og ikke mindst vores naboer på ældrecentret Gnisten.
Restbudget som ansøges bevilget:
Udekøkken: 5.000 kr.
Bålsted: 2.500 kr.
Frugstbuske: 10.000 kr.
Mobile naturværksteder: 7.500 kr.
Brændeskur: 7.500 kr.
Brændeovn: 20.000 kr.
Sheltere: 10.000 kr.
I alt = 67.500 kr.

