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Formandens navn
Jørgen Green
Telefon
23438310
Email
jorgengreen@live.dk
Forening
Vindinge Idrætsforening
Foreningens CVR nummer
22839128
Hvad søger du til?
Udbedring af rådskade samtidig med udvidelse af eksisterende pavillon
Beskrivelse
Vindinge IF fodboldafdeling råder i dag over en pavillon liggende på fodboldbanen. Pavillon
benyttes i dag til opbevaring af bolde, veste og andre remedier. Der er yderligere behov for et
mødelokale, der kan benyttes til holdmøder, bestyrelsesmøder samt møder med forældre.
Ved vores gennemgang af den eksisterende pavillon, kan vi konstatere, at den ene side trænger til
udskiftning, da denne er ramt af råd.
Samtidig med udskiftning af side, er der et ønske om, at foretage en udvidelse af pavillonen.
Vi vil gerne søge om 55.000 kr. inkl. Moms til udvidelse af eksisterende pavillon med 24 kvm.
Udvidelse sker i forlængelse af eksisterende pavillon.
55.000 kr. benyttes til bortskaffelse af den råd ramte side, til udvidelse af pavillon samt til lys,
varme og diverse.
Der vil ikke være omkostninger til opførelse/udvidelse af eksisterende pavillon. En gruppe af
frivillige fra Vindinge IF vil udføre opgaven.
Hvilket beløb søger I?
55.000 kr.
Beløbet er
inkl. moms
Ejerforhold
Anden ejer
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Ansøgning om udvidelse af pavillon til Vindinge IF

Vindinge IF fodboldafdeling råder i dag over en pavillon liggende på fodboldbanen. Pavillon benyttes i dag
til opbevaring af bolde, veste og andre remedier. Der er yderligere behov for et mødelokale, der kan
benyttes til holdmøder, bestyrelsesmøder samt møder med forældre.
Ved vores gennemgang af den eksisterende pavillon, kan vi konstatere, at den ene side trænger til
udskiftning, da denne er ramt af råd.
Samtidig med udskiftning af side, er der et ønske om, at foretage en udvidelse af pavillonen.

Vi vil gerne søge om 55.000 kr. inkl. Moms til udvidelse af eksisterende pavillon med 24 kvm. Udvidelse sker
i forlængelse af eksisterende pavillon.

55.000 kr. benyttes til bortskaffelse af den råd ramte side, til udvidelse af pavillon samt til lys, varme og
diverse.
Der vil ikke være omkostninger til opførelse/udvidelse af eksisterende pavillon. En gruppe af frivillige fra
Vindinge IF vil udføre opgaven.

