Submission #71 | Roskilde Kommune

Side 1 af 3

OPLYSNINGER OM ANSØGER
Navn på ansøger
AKTÆON
Ansøgers adresse
Hedegårdsvej 3 Vejnavn og nr.
Postnummer og by
4000 Roskilde
Telefonnummer
50557225
Mail
jlykkejensen@gmail.com

OPLYSNINGER OM PROJEKTET
Projektets titel
Opstart af klub for udendørs multisport
Projektbeskrivelse
Projektet er opstart af udendørs multisport.
Elementer der indgår er indledningsvis: Orienteringsløb, forhindringsbane i skov, kajaksejlads
og klatring i træer samt på klippe (væg)
Vi forventer at flere discipliner bygges på når projektet modnes.
Multisportsdiscipliner er et område der efterspørges.
Der indgår i klubbens opstartsplan, der liger til grund for budgettet, at der indkøbes en pulje af
grej til opstart og den fornødne instruktørbistand så vi kan uddanne egne instruktører. Det
påtænkes at lave grupper så flere aldersklasser kan deltage i aktviteterne.
Forventet startdato
1. Marts 2018
Forventet slutdato
1. Oktober 2018
Hvor afholdes arrangementet?
I området omkring Roskilde. Skov og vand (Roskilde Fjord).
Hvordan markedsføres arrangementet?
AKTÆON vil markedsføre projektet, klubbens opstart, gennem dels hjemmeside,
internetportaaler og sociale medier der e rtidens indgang til unge mennesker. Klubben e runder
indmeldelse i relevante hovedorganisationer under DIF og DGI. Vi vil tillige uddanne loakle
"Idrætsambassadører" der kan tage rundt og udbrede viden om denne multisportsforening.
Beskriv eventuelle samarbejdspartnere eller tilknytning til andre projekter
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Relevante organisationer under DIF, Roskilde Idrætsunion, DGI m.fl. AKTÆON vil opfordre
til samarbejde med de nekletsporede idrætsforninger der udbyder de discipliner der indgår i
vort program, f.eks. Roskilde Orientering og Roskilde Kajakklub.

OPLYSNINGER OM FORENING
Initiativtagers / foreningens navn
AKTÆON
CVR-nummer
36,110,503

OPLYSNINGER OM MÅLGRUPPE
Skriv forventet deltagerantal ud for målgrupperne
Børn 0-12 år
10
Unge 13-25 år
20
Voksne fra 26 år
10

OPLYSNINGER OM TILSKUD
Hvilket beløb søger I?
40.000
ANSØGT BELØB FORDELT PÅ:
Honorar
30.000 kr.
Markedsføring
5.000 kr.
Materialer
30.000 kr.
Andre udgifter
15.000 kr.
Uddyb udgifterne - eventuelle andre udgifter SKAL uddybes her
Andre udgifter dækker leje af faciliteter, lokaler samt småfprplejning under aktivteter og
informations happenings.

INDTÆGTER
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Entre
0 kr.
Salg
0 kr.
Andre indtægter
35.000 kr.
Forventet tilskud fra andre fonde/puljer/sponsorer mv.
5.000 kr.
Hvilke andre fonde/puljer/sponsorer har I søgt?
DGI er søgt med 5.000 dkr.
Initiativkredsen har rejst 40.000 dkr. inklusive et opstartskontingent for 2018.
Samler budget 80.000 dkr
Indtægter i alt
40.000

Send samlet budget for projektet
Budget_opstart_AKTAeON_v1.0.xlsx

http://roskilde.dk/node/80978/submission/15463

23-10-2017

Budget opstart af multisport AKTÆON
CVR 36110503
Opstartsperiode

01-mar-18

Indtægter
Kontingenter
Rejst af initiatikreds
Tilskud DGI (søgt ikke bevilget dd)
Ansøgt tilskud startpuljen
Samlede forventede indtægter opstartsfasen

Antal
40

Udgifter
Instruktør
Materiel til opstart: kajak, mobil forhindringsbane,
O-løbs grej
Leje af lokaler og faciliteter
Forplejning
Markedsføring
Samlede forventede udgifter

Sats
150

Balancesum

til

01-okt-18

10.000
25.000
5.000
40.000
80.000

30.000
30.000
13.000
2.000
5.000
80.000
-

