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Indgående email: Vs: Ansøgning fra Haunstrup Lokalhistorisk museum
TO: Kristina Gaardsted/BEK/Herning Kommune@Herning Kommune
Mail indhold:
Med venlig hilsen

Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om
dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på
www.datatilsynet.dk
----- Videresendt af Aase Andersen/BEK/Herning Kommune den 06-10-2017 10:42 ----Fra: Mie Kaastrup Toft/SOC/Herning Kommune
Til: Aase Andersen/BEK/Herning Kommune@Herning Kommune,
Dato: 03-10-2017 11:59
Emne: Ansøgning fra Haunstrup Lokalhistorisk museum

----- Videresendt af Mie Kaastrup Toft/SOC/Herning Kommune den 03-10-2017 11:58 ----Fra: no-reply@herning.dk
Til: mie.toft@herning.dk,
Dato: 02-08-2017 22:22
Emne: the form Mie/§18-restpuljen 2017 was submitted

the form Mie/§18-restpuljen 2017 was submitted, this is the list of values it contained, you can turn this email off under workflows in
Umbraco Contour
Foreningens navn::
Haunstrup lokalhistorisk Museum
Foreningens cvr.nr.::
Vi har ikke et cvr nr
Vedtægter for foreningen.:
/umbraco/plugins/umbracoContour/files/88cd9cee-b07e-4d4b-9b70-6615d9ad9bfc/Vedtægter Haunstrup L
Museum02082017_0000.pdf
Kontaktperson til foreningen (navn, adresse og telefon):
Ruth Videbæk, Lyngborgvej 3, Haunstrup, 7400 Herning
Tlf. 2178 4224
Mail til foreningen::
revrutjen@gmail.com
Beskriv kort formål med foreningen:
Museet er en forening, som ikke modtager offentlig støtte, og derfor er midlerne små.
Der er et museum i Hovedgaden 58, Haunstrup, som rummer mange effekter og dokumenter fra Haunstrup Sogn. Derudover et
omfattende lokalhistorisk arkiv.
Vi har en månedlig cafe-dag, hvor man kommer og får en god snak om gamle dage, og et godt socialt samvær.
Derudover har vi en lokalhistorisk udflugt, hvor vi tager ud og besøge et par ejendomme, og får fortalt hele historien om disse
ejendomme, så langt tilbage, som det kan spores.

Vi kunne godt tænke os at holde nogle foredrag og historiske emner, men det kniber at få midler til at betale foredragsholder honorar
samt kørsel.
Vi kunne også godt
Hvad søger foreningen midler til?:
Nye aktiviteter
Modtog foreningen midler fra hovedpuljen i 2017:
Nej
1. målgruppe:
Foreninger for ældre
Aktiviteter for målgruppe 1::
Foredrag om historiske emner, f.eks. om rakkere og natmandsfolk
Søger om (kr.) til målgr.1:
5000,00 kr. til honorar og kørsel foredragsholder, samt annoncering af foredraget
Forventninger til antal deltagere og antal frivillige - målgr.1:
45 tilhørere til foredraget. Frivillige til at klare alt det praktiske,
2. målgruppe:
Øvrige (børn, unge, og humanitære)
Aktiviteter for målgruppe 2::
En historisk cykeltur for børn fra Haustrup og Snejbjerg og deres forældre, så de historiske ting overleveres og huskes af næste
generation. Vi ønsker at lave en lille folder til dette arrangement, som deltagerne får med hjem, så det er nemmere og huske det man
så på turen.
Søger om (kr.) til målgr.2:
2500,00 kr
Forventninger til antal deltagere og antal frivillige - målgr.2:
50 personer, 12 frivillige til at klare alt det praktiske og fortælle historien undervej på turen, samt sørge for et traktement til deltagerne
3. målgruppe:
Aktiviteter for målgruppe 3::
Søger om (kr.) til målgr.3:
Forventninger til antal deltagere og antal frivillige - målgr.3:
Samlet ansøgning (målgruppe 1+2+3):
Antal medlemmer i foreningen:
101 betalende medlemmer
Antal frivillige i foreningen:
15 perconer ca
Antal brugere (der ikke er medlemmer eller frivillige):
0
Vedlæg seneste godkendte regnskab (nye foreninger kan vedlægge budget):
/umbraco/plugins/umbracoContour/files/38fe3f30-2d73-4897-bc2f-5ff9ddaea6d6/Budget 2017r Haunstrup L
Museum02082017_0000.pdf

