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2016 - 1. halvår

Forening

Titel

Beskrivelse

Nørre Alslev Spejderne

Ny jolle til
tropsspejderne

Som en del af et udviklingsprojekt
Den skal bruges til at styrke de
under det danske spejderkorps har
mindste tropsspejderes
Nørre Alslev Spejderne fået mulighed patruljearbejde.
for at købe en ny Svenborg Junior til
kun 50.000,-kr.

Toreby Sundby
Gymnastikforening

Udvikling af foreningens TSG ønsker at søge tilskud til mindre
primære aktiviteter
Airtrack Trainer KITT 2 til
gymnastik og floorball
gymnastiksalen på SUNDskolen. På
SUNDskolen har vi ca. 210 børne- og
unge gymnaster i aktivitet i løbet af
en uge i sæsonen. Der er begrænset
opbevaringsmuligheder. Det smarte
ved det lille Airtrack Trainer KITT 2 er,
at det indfrier behovet for at udvikle
de gymnastiske springfærdigheder
markant, og i sammenpakket tilstand
kan det ligges i et aflåst skab, som vi
har til rådighed, hvorved det ikke
optager plads for skolens aktiviteter.
Der kan også være mulighed for i
perioder at rykke udstyret til
aktiviteter på Østre skole, hvor der er
50 børne gymnaster, da det er nemt
at håndtere. Floorball TSG ønsker at
udvikle foreningens primære
aktiviteter mhp at forsøge at følge
med efterspørgslen fra kommunens
borgere, fremtidssikre foreningen og
for at bakke op om unikke initiativer
taget af engageret medlemmer. TSG
søger derfor om ekstraordinært
tilskud til materiale til den nye
primære aktivitet
floorball.
For at
Guldborgland Bådelaug Guldborgland
Bådelaug
er lykkes

Guldborgland Bådelaug

juniorafdelingen

med at ´fastholde´ optimistjollejuniorerne i afdelingen, da
bådelauget i 2014 investerede i to
600kg´s 4-mands 606´juniortræningsfartøjer med trailer pris kr. 36.000. Og, da der er run på
disse fartøjer påtænker Guldborgland
Bådelaug juniorafdelingen at
erhverve en ´606´ mere. Nævnte
fartøjer og afdelingens optimistjoller
er ´trætte´ og trænger til at blive ført
´up-to-date´ og blive gjort klar til
kapsejlads, som vil udgøre en del af
træningen fremover.
Juniorafdelingens træningstilbud til
juniorerne er bredt - og omfatter,
jolle- og kølbådstræning,
´langturssejlads´,
motorbådsmanøvrering, kano- og
kajak, kajakpolo, vandskitræning,
vandskitræning og
vandtilvænningsvømning i det mørke,
dybe vand-

Begrundelse

Gymnastik Airtrack Trainer KIT2 vil
derfor være til stor gavn for mange
børn, indfri behovet for at udvikle og
øge kvaliteten af foreningens
primære aktiviteter, skabe rammen
om masser af glæde og samtidig
kunne opbevares sikkert. Floorball
Planen er opstart i forbindelse med
Aktiv sommer aktivitet for børn og
unge under 25 år i sommerferien og
derefter tilbydes aktiviteten i
sæsonen september til april til børn
og unge under 25 år. For at
imødekomme behov ift. den
differentieret målgruppe i højde og
drøjde er der brug for materiale i
junior og seniorstørrelse.

Budget 139.000

Anbringelsessted

Medlemmer
under 25 år
handicap
i % af samlet medlemmer medlem medlemmer medlemme
medlemstal under 25 år mer
over 25 år r i alt

Sortsø Havn

100%

69%
Airtrack trainer KIT 2
Sundskolens gymnastiksal,
Linde Alle 36, 4800
Nykøbing F. Materiale til
Floorball Torebyhallen, Gl.
Landevej 17, 4891 Toreby

Antallet af juniorer er steget støt
Guldborgvej 352, 4862
igennem de sidste 7- 8 år. Fra 5-6 til 9- Guldborg
12 og i 2016 til 15 - 16 juniorer i 2016.
Det er besluttet, at der pga. af
sikkerhedsmæssige grunde er
foreløbigt er stop for optag af flere
juniorer. Juniorerne er mellem 9 - 16
år, hvilket indikerer at afdeling både
rekrutterer og fastholder
sejlerjuniorerne.

9%

Ansøgt
784.206

Administrative bem.
til indstilling 2016
139.000 til fordeling

Indstilling GSIR
78.939

Indstilling BUS
55.500
20.000

Indstilling Fritid
134.439

90

0

0

90

50.000

20.000

384

0

173

557

24.500

12.250

12.250

15

0

145

160

31.300

0

0
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Budget 139.000

Anbringelsessted

Medlemmer
under 25 år
handicap
i % af samlet medlemmer medlem medlemmer medlemme
medlemstal under 25 år mer
over 25 år r i alt

Bellingegårdsvej 9

68%

97

1

44

142

20.000

10.000

10.000

Nyk. F. Skytteforening vil gerne være Ved Kohaven 9, 4800
miljøvenlige i forbindelse med brug af Nykøbing F.
langdistance ammunition, dette vil
også være en stor besparelse for
foreningens egne skytte, da der er en
stor besparelse ved at genoplade
egen ammunition. Og egen ladet
ammunition giver også større
nøjagtighed når den bruges til
træning og stævner.

32%

53

2

109

164

15.201

0

0

Lysudstyr lyd på Mælkebøtten samt
ny skærmløsning til sminkerummet.

Vort gamle styresystem til lyset er
Søndergade 6, 4850
defekt, så lyset ikke kan dæmpes, og Stubbekøbing
vort gamle følgespot er defekt i
dæmperen, hvilket tillige giver et
stort strømforbrug. Derudover er vor
lydmixer slidt op og mangler nogle
indgange. Den ene udgang er defekt.
Vor videosignal fra lysrummet og til
bagscenen er ustabilt og falder ud ind
i mellem.

10%

16

0

145

161

54.523

0

0

Mix-mål

Tosidet fodboldmål

Med den store flok ungdomsspillere Korsvej 6 B,, 4894 Øster
er det et problem at have mål nok til Ulslev
alle aldre 3-12 år, på en almindelig
træningsaften. Med et mix mål er der
flere muligheder for at dele målene
imellem holdene og det vil samtidig
spare på pladsen.

57%

131

0

100

231

25.000

0

0

Små materialer

Til brug for alle hold i foreningen

Vi søger om støtte til hjælpe
Primært Kettingevej 78,
redskaber til foreningens hold. Det
4892 Kettinge
være sig ærteposter til pusling,
rullebræt til turbo, snurretoppe til
forældrebarn, hulahop ringe til
pigerne, fitness ringe og stepbænke
til de store hold som spring og piger
fra 15-25 år. Alle vores småredskaber
bruges af mange hold i foreningen og
bliver derfor brugt meget.

71%

226

0

92

318

30.000

15.000

15.000

Forening

Titel

Beskrivelse

Begrundelse

Bellingegård
Sportsrideklub

Springbane

Klubben har indkøbt en startpakke til Vi ønsker at holde springstævner for
en springbane. Vi ønsker at søge om vores elever
opgradering af startpakken til en
komplet springbane, så vi kan afholde
stævner for vores elever. For at
afholde stævner har vi brug for 4-6
ekstra spring, fyld og vingestøtter

Nykøbing F.
Skytteforening

Genopladning

Nykøbing F. Skytteforening ønsker at
indkøbe genopladning udstyr, som vil
blive brugt af foreningens egne
frivillige skytter, der har deltaget på
Genopladning kursus, for derved at
kunne erhverve kendskab og
tilladelse til genopladning af
langdistance ammunition, til brug for
foreningens egne skytter.

Stubbekøbing
Amatørscene
Mælkebøtten

Lysudstyr Lyd

Øster Ulslev Boldklub

Gymnastikforeningen
Sydøstlolland

Ansøgt
784.206

Administrative bem.
til indstilling 2016
139.000 til fordeling

Indstilling GSIR
78.939

Indstilling BUS
55.500

Indstilling Fritid
134.439
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Forening

Titel

Stubbekøbing Roklub

Begrundelse

Anbringelsessted

Aktivering af tunge unge. Vi oplever desværre, at flere unge er
af overstørrelse i et sådant omfang,
at de har vanskeligt ved at kunne
være i vores kajakker - og det er
heller ikke altid sikkerhedsmæssigt
forsvarligt at alde dem klemme sig
ned i en kajak med et for lille
cockpiethul. Vi har derfor brug for en
kajak med kapacitet til overstærrelse.

For ikke at måtte afvise unge i stor
størrelse, er det nødvendigt, at vi
anskaffer kajak, der passer til
overstørrelse

Vestergade 32 c 4850
Stubbekøbing

Nykøbing F.
Håndboldklub

Fysisk motorisk
cardiologisk og
skadesforebyggende
træning

Vores primære aktivitet er håndbold
og dertil skal bruges spillere der er
skadesfri og i fysisk form.

Håndboldspillere skal kunne
Nykøbing F. Hallerne, Nr.
koordinere komplekst, hvilket vil sige Boulevard 4 A, 4800
at lade skulder, arm og hænder agere NYkøbing F.
i overensstemmelse med
omgivelserne uafhængigt af hvad
benenes stilling og position er ift.
rummet. Spillet er et start og stop spil
med megen kontakt. Derfor behøver
spillerne at forberede muskulatur,
ledbånd og sener på det ensidige
gentagende, kontinuerlig
accelererende eksplosivt og
udholdende. Ud over personlig
udstyr, bold og bane mangler vi
diverse redskaber for at kunne træne
disse dele optimalt, og skabet et
udviklingsmiljø.

Frejlev-Vantore
Skytteforening

Indkøb af ekstra
træningsudstyr til
skydning

Eskilstrup Gymnastik- og Opgradering af
Idrætsforening
sikkerheds udstyr

Beskrivelse

Budget 139.000
Medlemmer
under 25 år
handicap
i % af samlet medlemmer medlem medlemmer medlemme
medlemstal under 25 år mer
over 25 år r i alt

Ansøgt
784.206

Administrative bem.
til indstilling 2016
139.000 til fordeling

Indstilling GSIR
78.939

Indstilling BUS
55.500

Indstilling Fritid
134.439

24%

14

0

44

58

25.000

0

0

85%

257

0

47

304

160.000

20.000

20.000

Indkøb af ekstra luftriffel og pistol, og Da vi har stor tilgang blandt børn og Kettingevej 46. 4892
2 stk børne skydejakker
unge i de seneste 6 mdr, har vi
kettinge
desværre ikke nok træningsudstyr, så
derfor ansøger vi om økonomisk
støtte til indkøb af dette. vi har de
seneste 6 måneder haft en tilgang af
børn og unge på 20. som ønsker at
dyrke idrætten nærmere, men
desværre har foreningen problemer
med at vi mangler udstyr, så derfor
håber vi at puljen her kan hjælpe os,
med at hjælpe de unge.

48%

35

0

38

73

16.850

0

0

Trampolin bumper sættes på mini
trampolinen således at gymnasterne
har større sikkerhed ved fejlspring.
Crash måtten samt semi grav er
landingsmåtter til brug i og ved
springgraven

90%

206

0

24

230

30.377

15.189

15.189

Til vores springhold samt team gym Eskilstrup Hallerne
ønsker vi at være op to date mht. div
sikkerheds måtter mm. i denne
forbindelse er vores ønske 2 nye ny
udviklede sikkerheds måtter, en
crashmåtte, en semi grav måtte, samt
en så kaldt bumper til brug ved mini
trampolinen
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2016 - 1. halvår

Budget 139.000

Forening

Titel

Beskrivelse

Begrundelse

FDF Eskilstrup

Træ klatre udstyr

Klatrehjelme, seler, reb, taljer og
andet udstyr til træklatring

Som opfølgning på de seneste års
FDF Huset, Poppelvej 1A,
uddannelse af træ-klatre instruktører 4863 Eskilstrup
anmodes om ekstraorinært tilskud til
indkøb klatreudstyr, idet
sikkerhedsreglerne foreskriver at reb,
seler, taljer mm. skal udskriftes i
fastlagte interval. Ligesom der ønskes
udstyr til børn, så alle kan få gavn af
vores ny-uddannede instruktører.

Sax-Karatecenter

Beskyttelsesudstyr

Hovedbeskyttelseshjælme
Brystbeskyttere Benbeskyttere

Sakskøbing Rideklub SAR Optimering af
springdelen

Anbringelsessted

Medlemmer
under 25 år
handicap
i % af samlet medlemmer medlem medlemmer medlemme
medlemstal under 25 år mer
over 25 år r i alt

70%

Ansøgt
784.206

Administrative bem.
til indstilling 2016
139.000 til fordeling

Indstilling GSIR
78.939

Indstilling BUS
55.500

14

0

6

20

19.606

104

1

83

188

19.450

0

0

71

0

75

146

8.000

0

0

16

0

0

16

5.000

2.500

2.500

Vigvej 8, Nørre Vedby, 4840 71%
Nørre Alslev

94

0

38

132

8.000

4.000

4.000

66%

37

0

19

56

24.800

55%
Der ønskes indkøbt
Sax-Karatecenter,
hovedbeskyttelseshjælme for at
Fabriksvej 7, Sakskøbing
beskytte karateudøvernes hoved ved
spark og slag når der øves
kamptræning kumite. Ligeledes
ønskes benbeskyttere til skinneben
og vriste. Desuden ønskes
brystbeskyttere til de kvindelige
karateudøvere.
Vi ønsker at indkøbe 8 sikkerheds
Vi har flere og flere springryttere, og Reersø 19, 4990 Sakskøbing 49%
springstøtter med tilhørende
da noget af vores springmateriel er
sikkerhedsbomholderen således at vi gammelt og ikke lever op til de nye
kan optimere springningen
sikkerhedsstandarder sat af DRF
sikkerhedsmæssigt i klubben.
ønsker vi at optimere materiellet
Derudover søges til flag der indikerer
hvilken vej forhindringen skal
springes

LM-Kids Guldborgsund

Teltlejr

LM_kids Guldborgsund afholder årligt
en weekend teltlejr. Hvor man
opholder sig ude i naturen, og sover i
telte og laver mad over bål. Der er ca.
12-14 deltager som deltager denne
weekend. Vi har ikke telte at sove i,
det er noget vi har lånt privat, men
vores ønske er at vi havde vores
egne.

Dette er altid årets højdepunkt, det Rosenvænget 13, 4800
giver et godt sammenhold, og gode Nykøbing F.
oplevelser. Og de unge er super glade
for det.

Nordfalsters Forenede
Boldklubber

Indkøb af materialer til
ungdomsafdeling

Indkøb af div. materialer til
foreningens ungdomsafdeling, hvor
nuværende materialer mest af alt er
udskiftningsmodne. Indkøb af nye
materiale vil kunne højne kvaliteten
af den træning som foreningen
tilbyder sin ungdomsafdeling

Foreningens nuværende materialer
og inventar i ungdomsafdelingen er
udtjente og trænger meget til
fornyelse. På den baggrund ansøges
hermed om tilskud til indkøb af nye
materialer til afdelingen.

FDF Nykøbing
F.Væggerløse

Opgradering af
Lejrudstyr

På grund af stigende krav fra de
medlemmerne er det nødvendigt
endnu engang at ´opgradere´
kredsens lejrudstyr.

2016 er Landslejr år for FDF, og derfor Østre Alle 95, 4800
deltages i den store landslejr på
Nykøbing F.
Sletten ved Himmelbjerget i
sommeren 2016.

100%

9.800

Indstilling Fritid
134.439

12.400

9.800

12.400

Materialetilskud

2016 - 1. halvår
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Beskrivelse

Begrundelse

Nykøbing F. Spejderne

Ansøgning til telte, og
materialekasser

Grænser. Dette arrangement skal
Nykøbing F. Spejderne deltage
i.Dagen skal gøre opmærksom på de
oplevelser, det nære friluftsliv kan
tilbyde. Håbet er, at vi spejdere kan
starte en stærk out-door-tradition,
som andre med tiden vil følge med på

Udskifte de gamle og slidte trækasser Poul Martin Møllersvej 4,
vi hidtil har benyttet os af. I disse
4800 Nyk. F.
tider hvor der er endnu mere fokus
på hygiejne og muligheder for
opbevaring på en sund og
hensigtsmæssig måde, søger vi
ligeledes om tilskud til indkøb af en
række alu-opbevaringskasser til
opbevaring af både mad og
materialer, på en sikker og ikke
mindst hygiejnisk og
ressourcemæssig forsvarlig måde.

99%

77

0

1

78

11.600

Saxkjøbing Roklub

Indkøb af 4 Edonbåde

Saxkjøbing roklub har de seneste 2 år
med stor succes deltaget i Dansk
Forening for Rosports
ungdomssatsning kaldet Robattle. Vi
har haft mange skoleklasser på besøg
i klubben, og det har resulteret i, at vi
har fået en del ungdomsmedlemmer.
Vi ønsker at indkøbe 4 styk
Edonbåde.

I 2014 og 2015 har vi haft mulighed
Klubhuset, Havnegade 6,
for at låne en trailer med 6 styk
4990 Sakskøbing
Edonbåde flere gange i løbet af
rosæsonen og i lange perioder. En
Edonbåd, er en fantastisk
begynderbåd. Vi har nu fået besked
på, at vi kun kan låne traileren 3
gange i løbet af sæson 2016. Derfor
er det et ønske - ikke mindst fra vores
ungdomsroere - at klubben selv
køber et antal både.

22%

20

0

73

93

77.000

0

0

Sakskøbing
Tambourkorps Brass
Band

Fastholdelse af nye
elever

Vi har i efteråret og vinteren fået
mange nye elever i. Både putter som
er rykket op fra juniororkestret og
helt nye elever. Vi vil gerne gøre en
ekstraordinær indsats for at fastholde
disse elever gennem foråret 2016.
Projektets start og slut er derfor
anslået

De nye elever har brug for at føle at P. Hansens Vej 4, 4990
de bliver taget seriøst og da det
Sakskøbing
kniber med at der er cornetter til alle
er der et stort ønske om nye
instrumenter. De eksisterende
nodestativer fungerer ikke optimalt.
Det giver motivation at man får nye
ting og der skal købes noder til nye
musikstykker for at den nye gruppe
elever bliver tilgodeset.

60%

53

0

36

89

38.000

0

0

Nørre Alslev
Gymnastikforening

Indkøb af skumredskaber Til gymnastikforeningens
til børnegymnastik
forældrebarn hold, puslingehold,
springhold og GymDance-hold ønsker
vi at indkøbe to nye multifunktionelle
skumredskaber, som kan bruges på
alle børnehold se bilag.

NAG oplever stigende interesse og
Nørre Alslev Hallen,
ønsker at fastholde de mange
Skolegade 3, 4840 Nørre
børnegymnaster foreningen har i
Alslev
alderen 1-8 år. Vi ønsker, at vores
aktiviteter er attraktive, tidssvarende
og nytænkende, og der er derfor
behov for indkøb af nye
skumredskaber, som indbyder til leg
og fysisk aktivitet.

32%

131

0

279

410

13.260

0

0

Hangar 4800 - RC
Flyveklubben

Flyveplads udbedring

Nordensvej

0%

0

0

41

41

6.000

0

0

Sakskøbing Spejderne

Spejdertelt og Tarps til
primitiv overnatning

Birkevej 1, Sakskøbing

97%

113

0

3

116

14.989

Vinteren har været hård ved vores
flyveplads, derfor skal der pålægges
et nivelerende lag grud ud på
pladsen.
1 spejdertelt incl. oversejl og
Ansøgningen begrundes i stor
underlag samt 4 tarps - bivuakflage, medlemstilgang, hvorfor vi har brug
hvis der skal overnattes primitivt i en for mere materiel i form af telt og
klassisk bivuak eller etableres et tørt tarps.
overdække til bagage eller andet

Ansøgt
784.206

Administrative bem.
til indstilling 2016
139.000 til fordeling

Forening

Pålægning af vasket grus på
flyvepladsen

Anbringelsessted

Medlemmer
under 25 år
handicap
i % af samlet medlemmer medlem medlemmer medlemme
medlemstal under 25 år mer
over 25 år r i alt

Indstilling GSIR
78.939

Indstilling BUS
55.500
5.800

7.500

Indstilling Fritid
134.439
5.800

7.500

Materialetilskud

Forening

2016 - 1. halvår

Titel

Dansk
Indhegning af
Politihundeforening Nyk. lydighedsbane
F. Afd.

Budget 139.000

Beskrivelse

Begrundelse

Anbringelsessted

Medlemmer
under 25 år
handicap
i % af samlet medlemmer medlem medlemmer medlemme
medlemstal under 25 år mer
over 25 år r i alt

For at gennemfører klubbens
træningsaktiviteter og de årlige
lydighedskurser, er det nødvendigt
med en indhegnet lydighedsbane,
således sikkerheden er i orden.

Dansk Politihundeforening afholder
to gang om året lydighedskurser for
den almindelige hundeejer. Det er
nødvendigt at disse kurser afholdes
på et lukket areal, således ingen
udsætte for unødvendig farer.

Ved Kohaven

2%

1

Ansøgt
784.206

Administrative bem.
til indstilling 2016
139.000 til fordeling

Indstilling GSIR
78.939

Indstilling BUS
55.500

Indstilling Fritid
134.439

45

46

20.000

0

0

Guldborgsund Dartklub

træningsudstyr til vorers indkøb af specielt trænings udstyr til
spillere
bederblivelse af spillet dart

udstyr der hjælpe med sigte og kaste østerbrogade 81 4800
teknik
Nykøbing f

41%

26

0

38

64

14.200

0

0

Vestfalster
Skytteforening

Skyderekvisitter

42%

31

0

42

73

4.350

0

0

Billardklubben Højen

vedligeholdelse

Vi tilbyder vi har skydeudstyr, som
kan lånes.Vi har desværre ikke nok af
disse rekvisitter.
slidtage klæder

30%

9

3

18

30

17.200

0

0

0
Budget - 1. halvår udgør
2/3 af kr. 208.000 =
139.000 kr.
0

Vi mangler stor skydejakke,
høreværn, skydehandsker og høje
geværstøtter
vedligeholdelse af billardborde
0
0

0
0

Alstrup Skovvej 36, og
Brarupvej 4, 4840 Nørre
Alslev
frihedsvej 1a 4850
stubbekøbing
00
00

0

0

00

