
Ansøgning om yderligere 

tilskud til indkøb 

af kvalitets klaver 

 
Idom-Råsted Foredragsforening skal hermed ansøge Idom Råsted Borgerforening om yderligere 

tilskud til indkøb af et kvalitets-klaver eller flygel til fælles glæde for os alle sammen i Idom-Råsted. 

Borgerforeningen har for et lille års tid siden bevilget 30.000 kr. til indkøbet. Det er 

foredragsforeningen naturligvis taknemlig for! 

I det forløbne år har vi ansøgt diverse fonde om yderligere tilskud, og har fået tilsagn fra Jysk 

Energi om 20.000 kr., Vestforsyning 28.000 kr. og Nordea Fonden 10.000 kr. 

Det betyder, at vi lige nu disponerer over 88.000 kr., men det er vores vurdering, at det helt rigtige 

klaver/flygel, som Idom-Råsted vil kunne have glæde af i generationer kræver et større beløb. 

Vi tror mulighederne for at skaffe flere penge gennem fonds-ansøgninger er udtømte. 

Vi har derfor også søgt om støtte hos Idom Råsted Menighedsråd og forventer tilbagemelding på 

ansøgningen primo marts. 

Vi har desuden iværksat en indsamling blandt borgerne i lokalområdet og forventer at denne vil 

indbringe min. 10.000-15.000 kr. 

Klaveret/flyglet skal indkøbes af fhv. musiklærer ved Holstebro Musikskole Angela Marinescu og 

organist ved Idom og Råsted kirker, Karen Margrethe Madsen. 

Deres mission er at købe det bedst mulige klaver/flygel billigst muligt. 

Det er vurderingen, at den kvalitet, vi går efter, forder 130-150.000 kr. 

Der er en deadline på, hvornår de bevilgede fonds-midler skal bruges. Det er derfor planen, at 

klaveret/flyglet skal indkøbes primo april, og hvis ellers corona-situationen gør det muligt, vil vi i 

løbet af foråret markere købet med en koncert, 

 

Vi  håber derfor, at Idom-Råsted Borgerforening vil give tilsag om at forhøje sit tilskud med 

op til 40.000 kr. 

 

Vi har naturligvis ikke til hensigt at bruge mere end nødvendigt på at købe det rigtige instrument... 

Det ønskede tilsagn om yderligere tilskud på 40.000 kr skal derfor opfattes som et max-beløb. 

Vier det sig, at vi kun behov for 20.000 kr. for at kunne købe et klaver/flygel af den ønskede kvalitet, 

så er det naturligvis det beløb, vi ønsker borgerforeningens tilsagn om at forhøje sit tilskud med. 

Et nyt kvalitets klaver/flygel i PLEXUS skal være med til at styrke fællessangen i lokalområdet. Det 

skal være en selvfølge, at vi også synger sammen, når vi er til foreningsmøder, fællesspisning m.m. 

i PLEXUS. 

Et nyt kvalitets klaver/flygel skal gøre det muligt at afvikle arrangementer i PLEXUS med 

professionelle kunstnere, som fordrer et instrument af den kvalitet for at kunne/ville optræde. 

Et nyt kvalitets klaver/flygel er en investering, som lokalområdet vil have gavn og glæde af i mange 

år frem. 

 

Vi håber borgerforeningen vil se velvilligt på ansøgningen og har mulighed for at komme med en 

tilbagemelding efter det ordinære bestyrelsesmøde i marts. 

 

Er der yderligere spørgsmål, som ønskes besvaret kan undertegnede kontaktes. 

 

Venlig hilsen 

 

Idom Råsted Foredragsforeningen 

V/ Peter Madsen. 

Tlf  21483226 


