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Ansøgning om renovering 
Dette dokument anvendes i forbindelse med ansøgninger om støtte til renovering af både i Det Danske 

Spejderkorps. Se mere om kriterier på dds.dk/baadpuljen. Ansøgningen sendes til pulje@dds.dk.  

 

Ansøger og kontaktperson 

 

Formål 

Hvad vil I opnå ved at gennemføre aktiviteterne? Her skal I beskrive hvad den renoverede båd betyder for 

jeres aktiviteter. Får I flere børn og unge på vandet, samarbejder I med andre eller hvordan bidrager båden 

til at flere spejdere kommer på vandet? Hvorfor er det vigtigt, at I får renoveret båden?  

NJSØ har haft stor glæde af, at have et senior/lederfartøj, nemlig vores Maxi 68. Det er en naturlig udvikling 

som søspejderne gennemgår, at de bliver dygtige i Svbgjollerne og herefter får lov at sejle større skib, på 

længere ture, uden voksne ledere. Det er med til at fastholde spejderne fra 15 – 21 års alderen, som gode 

rollemodeller og kommende lederkræfter. Et uundværligt potentiale i søspejderbevægelsen. 

Maxien skal bringes up to date rent sikkerheds og standsmæssigt, da skibet viser svaghedstegn som utæt 

kahyt, defekt el system med risiko for overgang og brand, bund og sider på skibet er bulede og maling 

skaller af flere steder. Maxi 68 er generelt et robust og sikkert skib, som seniorspejdere nemt kan håndtere, 

også i frisk – hård vind. 

Mål 

Beskriv de mål, I forventer at opfylde med en renoveret båd. Hvad kommer til at ske? Hvad skal nogen få ud 

af at deltage i aktiviteter? Gør gerne målene specifikke og målbare med fx tal og datoer, så I kan sætte 

flueben, når målet er nået.  

Det er med til at fastholde spejderne fra 15 – 21 års alderen, som gode rollemodeller og kommende 

lederkræfter. Det er et vigtigt redskab for team samarbejde, når de unge mennesker færdes på egen hånd 

og styrker deres relationer. Det forventes at seniorarbejdet styrkes med op til 5 ekstra spejdere. 

Målgruppe 

Hvem vil I lave aktiviteter for? Hvem vil I opnå noget for? Flere børn og unge, spejderne, skolen eller andre? 

Målgruppen er de unge mennesker 15 – 21 år i området omkring Svendborg. Der etableres netværk med 

landspejder grupper, hvor seniorer kan komme med ud at sejle, eller bare overnatter i en båd i stedet for en 

traditionel shelter. Giver nye spændende samarbejder på tværs af spejderkorps. 

Kort beskrivelse af aktiviteter 

Her fortæller I om de aktiviteter den renoverede båd kan sætte i gang, og hvad det betyder for jeres gruppe. 

Det kan fx være at I sammen med den lokale skole tilbyder en sommerferiecamp eller at I tilbyder 

ungdomsklubben at komme ned i gruppen den første onsdag i måneden, så de unge kan få prøvet nogle 

nye aktiviteter.   

Der er allerede etableret kontakt til Svendborg kommunes skoler om Sommerferie aktiviteter i uge 26, 2016 

hvor sejlads tilbydes sammen med andre aktiviteter på den runde lystbådehavn. Dette fortsætter og styrkes i 

de kommende år. Søspejderarbejdet styrkes og plejes i hverdagene med stigende medlemstilgang. 

http://dds.dk/baadpuljen
mailto:pulje@dds.dk
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Forventede effekt 

Beskrivelse af den forventede effekt i jeres enhed. Forventer I flere medlemmer, besøgende, ledere eller nye 

samarbejdspartnere eller aktivitetstilbud? Hvad er jeres forventninger til succes? 

Succes kriterier er flere unge mennesker på vandet i alderen 15 – 21 år. 

Skolesamarbejdet med kommunen er i dialog, men ændrede sikkerheds vilkår giver lidt udfordringer. 

 

Formidling 

Vi vil gerne have, at I fortæller andre om jeres aktiviteter og oplevelser. Det kan være, at I lægger nye 

aktiviteter i aktivitetsdatabasen på dds.dk, skriver en artikel til Wide om sommerferiecampen og husker at 

lægge en masse gode billeder ved. Det kan være på Facebook eller spejder.dk. DDS Kommunikation og 

Medier samt Korpskontoret kan hjælpe med at lægge en plan for formidling, hvis I henvender jer til dem. 

Efter aktiviteternes gennemførsel fremsendes en kort rapport, som beskriver hvordan aktiviteterne er 

forløbet, om der er skabt medlemsvækst samt en evaluering.  

De normale platforme benyttes sammen med lokale medier og aviser, lokalradio og lign. inviteres. 

 

Milepæle / Tidsplan 

Hvornår starter jeres aktiviteter og hvornår regner I med at de slutter? Hvilke ting skal gøres før I fx kan 

afholde en sommerferiecamp? 

Aktiviteter starter allerede inden båden bliver renoveret, da det er en løbende proces. Der samarbejdes 

allerede i en årerække med Thurø Bund Spejdercenter hvor vi låner ekstra joller til dem og deres aktiviteter 

med stor succes. Dette fortsætter og styrkes. 

 

Evaluering 

Hvordan vil I måle på, om I nåede de mål og den succes, I har forventninger til? Hvem er vigtige at spørge 

og hvordan?  

Der trækkes lister i Blåt medlem vedr. medlemstilgang. Der føres logbog over sejlede ture og med hvor 

mange gæster, spejdere og lign. 

 

Budget  

Det ansøgte beløb og et samlet budget for jeres aktiviteter.  

115.125,- kr. samlet tilbud på renovering inkl. moms. 

Ønsket støttebeløb fra puljen: 75.000,- kr. 

Gruppens egenbetaling: 40.125 
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Tilbud fra bådværft 

  

 

 

 

 

 

 

     Årøsund 11/6 2016 

 

 

Niels juel gruppen 

 

 

Overslag på renovering af maxi 810 

Bund 

Afrensning af bundmaling og ny primer og bundmaling  22000,00 kr. 

 

 

Fribord. 

Lakering af  hvid fribord med farvet kant foroven   33000,00 kr. 

     

Dæk og cockpit. 

Reparation af huller ved sprayhood,samt vandslib og polering af hele dækket 11000,00 kr.   

 

Lakering af alle blanke steder på dækket   33500,00 kr. 

Omfatter extra for denne båd. 

Reparation af div gamle skrue huller 

 

Udskiftning af side vinduer       6000,00 kr. 

El renoveres og udskiftes i fornødent omfang   ca    7000,00 kr. 

Tjek og rensning af dieseltank      4000,00 kr. 

Tjek og rensning af vandtank      2500,00 kr. 

Fugtskade på hovedskot tætne læk samt rep. Lak på skot    1500,00 kr. 

Afrigning og til rigning       1600,00 kr  

Kran op og i samt afvaskning inkl. Vogn og transport til og fra værksted   3500,00 kr. 

    

 

I alt for ovenstående      92100,00 kr. 

Alle priser er uden moms 

 

Der tages forbehold for skjulte fejl og mangler. 

Der tages forbehold for løn og materiale stigninger 

 

Det er en forudsætning af båden leveres i Årøsund afrigget for sejl og andet løst grej. 

Årøsund Havn  24 .Årøsund . 6100 Haderslev 

Tlf. 74 58 43 14.     Mobil 21 43 42 14 

              E-mail: baadbygger@bbsyd.dk  

 

 

         Reparationer i glasfiber og træ 

      Teakdæk 

    Service 

 Salg af udstyr 

      ÅRØSUND BÅDEBYGGERI  

                  og BEDDING 
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Med venlig hilsen  

Årøsund bådebyggeri 

 

  
 

Årøsund Bådebyggeri: http://aarosundbaadebyggeri.dk/ 

 

 

 

 

 

http://aarosundbaadebyggeri.dk/

