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Ansøgning om renovering 
Ansøger og kontaktperson 

Formål 

Kastrup Søspejder har 5 Svendborg Senior, hvor af den ene står på land og er under renovering. Det er vort 
mål, at alle 5 både skal i drift, men bådene er fra 1975 til 1985, så der pågår et løbende renoveringsarbejde. 
Det er vor plan, at der renoveres en båd hvert år, så vi altid har mindst 4 velfungerende både til vore 
aktiviteter, så de kan fortsættes på samme høje niveau som nu. 

Vi har i forbindelse med nærværende ansøgning udbedt os tilbud fra et af de nævnte værfter, men ikke 
modtaget fyldestgørende tilbud. Samtidigt har vi konkluderet, at mange af de ydelser, som værfterne tilbyder, 
bliver alt for dyre på grund af transport af bådene, da vi har ting på alle bådene, som bør laves. Vi vil derfor 
selv udføre omlakeringer og mindre reparationer og derfor ansøge om hjælp til at få renoveret riggene. Det 
drejer som om en komplet ny rig til en båd, en ny bom til en anden, samt nye og mere solide beslag for 
sallingshorn til 3 ældre master. 

Mål 

Det er vort mål, at flere børn og unge kan få oplevelsen af at komme ud at sejle og opleve sammenholdet i 
en patrulje med en båd, som de selv skal vedligeholde og have ansvaret for. 

Målgruppe 

Målgruppen for vore aktiviteter er primært vore medlemmer, men også landspejdere, som vi ”udveksler” 
aktiviteter med. Desuden har vi haft sommerferiesejlads for en skole på Nørrebro, hvilket er noget, som vi 
håber at fortsætte med. 

Kort beskrivelse af aktiviteter 

De renoverede både vil muliggøre, at vi kan fortsætte med vores søspejderaktiviteter og vort 
sammenarbejde med både landspejdere og skoler. Vi vil desuden næste sæson søge at introducere 
familiespejd for de mindre søskende og forældre til spejderne. 

Forventede effekt 

Vi forventer, at bedre både vil betyde at lederne vil have mere tid frigjort til spejderarbejdet og aktiviteter. Vi 
håber og forventer, at dette vil medføre flere ledere og medlemmer. Med bedre udstyr vil vi ligeledes kunne 
tilbyde flere arrangementer, både internt og eksternt. 

Formidling 
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Vi bruger i høj grad vor hjemmeside kastrupsøspejder.dk til formidling og kan se, at den bruges meget af 
eksterne for oplysninger. Desuden bruger vi Facebook som umiddelbar kommunikation fra aktiviteter f.eks. 
løbende beretning fra ture o. lign. 

Efter aktiviteternes gennemførsel fremsendes en kort rapport, som beskriver hvordan aktiviteterne er 
forløbet, om der er skabt medlemsvækst samt en evaluering. 

Milepæle / Tidsplan 

Vore aktiviteter kører løbende. Aftaler om aktiviteter for andre end medlemmer træffes typisk i foråret og 
afholdes der eller først på sommeren. 

Evaluering 

Evalueringen vil være samtale med lederene omkring om grejet har fungeret og om aktiviteterne har kunne 
gennemføres tilfredsstillende. Desuden skulle bedre både gerne kunne måles på antallet af medlemmer. 

Budget 

Ny Svendborg Senior rig komplet samt ekstra bom 36.080,- 

3 x 2 sæt beslag for sallingshorn 2.062,- 

Estimat transport 1.500,- 

Fremstilling rorfinne 6.000,- 

Montage rorfinne 4.375.- 

Udgifter i alt 50.017,- 

25% egenfinansiering       12.504,- 

Ansøgning Bådpuljen 37.513,- 

Tilbud fra bådværft 

Vedlagt tilbud fra John Mast og Dragør Bådeværft 
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