
Til Idom Råsted Borgerforening 

 

Vedrørende ansøgning om tilskud fra vindmøllemidler til erhvervelse af udstyr til Plexus Musikklub 

Ansøger 

Plexus Musikklub har eksisteret i godt 5 år, hvor vi det sidste år har været en selvstændig forening. Vores 

mål er at bidrage til lokalsamfundet med musikalske aktiviteter for både børn og voksne samt at støtte op 

om Plexus, der får en indtægt i form af salleje, mad og barsalg. Det sidste år har vi afholdt 7 koncerter for 

voksne og 3 for familier og det er denne skabelon, vi vil fortsætte med. 

Derudover vil der blive afholdt et vist antal aktiviteter med musikerne forud for koncerterne på tværs af 

foreningslivet og institutioner i Idom og Råsted samt et nyt tiltag, vi kalder pop-up koncerter, hvor der vil 

blive afholdt koncerter rundt om i vores lokalområde i private stuer / garager / haver med videre. 

Dermed bliver musikken noget der binder os sammen og berører bredt.  

Vi er igen i år blevet godkendt af Holstebro kommune og Statens kunstfond til at modtage honorarstøtte 

for koncertåret 2020. Dette er en støtte til, og anerkendelse af, Musikklubbens arbejde men pengene er 

øremærket honorar til musikere og kan ikke bruges til drift eller indkøb af udstyr 

Plexus Musikklub består af en bestyrelse på 7 og en gruppe frivillige på ca. 20, der hjælper med 

koncerternes afvikling.  

Vores koncerter har imidlertid været besværliggjort af at vi har været nødt til at leje/låne os frem til både 

lyd- og sceneudstyr, hvilket leder os frem til formålet med denne ansøgning. 

 

Projektbeskrivelse 

Vi var så heldige i november 2019 at vinde en pris i konkurrencen ”årets lokale forening”, og disse penge + 

et lille overskud gik ubeskåret til højttalere og monitorer. Anlægget er dog langt fra komplet og vi er stadig 

nødsaget til at måtte låne / leje udstyr til koncerterne.  

Et eget anlæg vil lette arbejdspresset og usikkerheden til koncerterne, dernæst vil vi kunne oplære en 

gruppe frivillige i opsætning og brugen af anlægget da anlægget vil være det samme til alle koncerterne. 

Alt hvad vi har af sceneudstyr er noget vi lejer/låner, og nogle gange, er det lånt ud til andre, derfor har vi 

et stort ønske om at erhverve vores eget, da dette vil mindske udgifterne og usikkerheden op til 

koncerterne.  

 

Budget 

Det ønskede udstyr beløber sig i nypris til 29.929 kr, og der ansøges derfor om dette beløb fra 

Borgerforeningen. Se vedlagte budget. 

 

 



Tidsplan 

Hvis vi kommer i betragtning til midler, vil vi gå i gang med at købe udstyr med det samme og forventer at 

have erhvervet os dette indenfor 3 uger.  

 

Risikovurdering 

Truslerne mod dette projekt er ret teoretiske – men 

Skulle Jakob Winther rammes af pludselig sygdom, vil det være svært at finde en person med samme 

indsigt i emnet til at kunne forestå et indkøb, i hvert fald indenfor tidsplanens rammer. 

Vedligehold 

Anslået vedligehold af udstyr beløber sig til anslået 700kr årligt. Dette indregnes i Plexus Musikklubs 

budget.  

 

Projektansvarlige 

Jakob Winther, Lystlundvej 6, 7500 Holstebro. Tlf 29897756 Mail jakobwinther@gmail.com 

Poul Smedsgaard, Estrupvej 7500 Holstebro. Tlf 21820888 

 

Projektets bidrag til Idom Råsted 

Plexus Musikklub bidrager til kulturlivet i Idom og Råsted og i høj grad til at promovere dette kulturliv 

udenfor sognet. Vi har via online billetsalg evidens for besøgende udefra. Dette bidrager til at sætte Idom 

Råsted på landkortet og får flere folk til at stifte bekendtskab med Plexus. 

Et rigt kulturliv er med til at tiltrække tilflyttere, og vi mener at især vores koncept børnebasseralle, vores 

samarbejde med Solkær der inviteres med til basserallerne samt de aktiviteter vi laver for skole, SFO og 

børnehavebørn er med til at gøre vores lokalsamfund endnu mere attraktivt for især børnefamilierne.  

Øvrige institutioner i vores samfund som byfesten, Plexus, skolen, landsbylaboratoriet, Idom Biennalen kan 

også have glæde af udstyret, da de har mulighed for at låne det. Dette skete f.eks. med de nyerhvervede 

højttalere, da Plexus skulle afholde foredrag for over 600 publikummer i hallen og derfor stod og havde 

brug for ekstra lydudstyr. Umiddelbart herefter afholdte Plexus et arrangement for højskoleforeningen med 

deltagelse af over 300 mennesker, hvor højttalerne også blev brugt.  

Dernæst vil vores eget udstyr, gøre os i stand til at være mere spontane mht. afvikling af pop-up koncerter 

og andre aktiviteter og vil styrke Plexus Musikklubs fortsatte virke med at afvikle musikalske arrangementer 

for store og små i vores dejlige samfund.  
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