
 

 

Idom Råsted d. 23/10-2019 

Til 

Idom-Råsted Borgerforeing 

 

Vedr. ansøgning om tilskud fra Vindmøllemidler til etablering af depotbygning til spejderaktiviteter 

og materialeopbevaring. 

Ansøger 

KFUM-Spejderne Idom-Råsted består af ca. 25 aktive spejdere, 7 ledere og en aktiv forældre-

bestyrelse. Vores aktiviteter foregår fortrinsvist i og omkring ”Akela-hytten” med tilhørende 

arealer bestående af hede, skov, eng og å.  

Til hytten er knyttet en gruppe lokale ildsjæle kaldet ”Akela-hyttens venner”, som påtager sig 

praktiske opgaver og vedligehold omkring gruppens hus og udførelse af nye tiltag. Foruden hytte 

med inventar har vi patrulje-tunneltelte, samlingstelt, mobilt udekøkken, forskelligt patrulje udstyr 

samt materialer til gennemførelse af spejderaktiviteter. 

Projektbeskrivelse og tidsplan 

I tæt forbindelse med vores hytte hører et depothus, som efterhånden er blevet for lille til at 

rumme vores materialer og samtidig give plads til spejderaktiviteter eks. værkstedsaktiviteter. For 

2 år siden lavede vi et mobilt udekøkken, som vi har nydt godt af på mange lejre og ture siden da. 

Mobil-køkkenet bliver for nuværende opbevaret privat hos en af lederne, men vi har i det daglige 

brug for at have adgang til det i forbindelse med vores spejdermøder.  

Vi søger tilskud til at lave en depotbygning på 40 kvm, hvor vi kan udfolde vores aktiviteter og øge 

pladsen til opbevaring af materialer - herunder det mobile udekøkken.  

Tidsplan: 

 Forår 2019: Udarbejdelse af tegninger og budget, ansøgning om økonomiske midler. 

 Medio 2019: Ansøgning om byggetilladelse ved Holstebro Kommune. 

 Forår 2020: Opførelse af depotbygning 

Budget 

Materiale-budget for projekt: 40.000,- (vedhæftet) Derudover er afsat et beløb på 5.000,- til 

uspecificerede udgifter. Alt arbejde udføres af frivillige lokale - herunder Akela-hyttens Venner.  

Der ansøges om tilskud på 20.000,- kroner til indkøb af materialer til 40 kvm. depotbygning. 

Vi har på nuværende tidspunkt tilsagn om støtte på 20.000,- fra C. Colstrups fond, som sammen 

med evt. støtte fra Vindmøllemidler vil sikre projektets gennemførelse. Der er således sikret et 

”krone til krone” tilskud.  



 

Vi afsætter desuden egne økonomiske midler til uspecificerede udgifter, der måtte være 

nødvendige for projektets gennemførelse. 

Projektansvarlige: 

Karsten Lund, Idom Kirkevej 42, 7500 Holstebro. Tlf. 28659983 Mail karstenlundidom@gmail.com 

Jakob Andersen, Blæsbjergvej 5, 7500 Holstebro. Tlf. 40185605 mMil: jbs.andersen@altiboxmail.dk 

Henny og Vagn Olesen, Estrupvej 42a, 7500 Holstebro. Tlf. 40315031 Mail: hsolesen@hotmail.com 

Svend Erik Kirkegård, Idomlundvej 36, 7500 Holstebro, Tlf. 23481833 

Projektets bidrag til Idom Råsted 

KFUM-spejderne har været en vigtig del af børne- og ungdomsarbejdet i Idom-Råsted i mere end 

25 år, og det vil vi gerne fortsætte med at være. For at vores dygtige ledere kan tilrettelægge og 

gennemføre de aktiviteter, som kendetegner kvalitet i spejderarbejdet, er det vigtigt, at faciliteter 

og materialer er til rådighed og opdaterede. 

Foruden medlemsaktiviteter i form af ugentlige spejdermøder, weekendture og lejre, deltager 

spejderne ofte med et eller flere tilbud i forbindelse med byfest, Sct. Hans, Idom biennale mm. 

Ligeledes afvikles to årlige events i form af julemarked og Spejder for alle, som områdets borgere 

inviteres til at deltage i. Med det nye depothus finder vi, at der vil åbne sig andre og nye 

muligheder for aktiviteter i forbindelse med de nævnte events. Her kunne f.eks. nævnes 

lysestøbning, smedning, snitteværksted, førstehjælpskursus mm. 

Foruden ovennævnte tilknytning til lokalområdets beboere, udlejes Akelahytten som lejr til 

spejdere og andre frivillige organisationer, til sociale arrangementer og i forbindelse med runde 

fødselsdage, konfirmationer mm. En stor del af disse lejere har lokal tilknytning, og de nyder 

således stor gavn af bygningernes og områdets muligheder. 

Vi er glade for at kunne tilbyde vores lokalområde aktiviteter af alsidig og udviklende karakter og 

forventer fortsat at være en aktiv medspiller i Idom Råsted. 

Vi håber på positivt svar og ser frem til at høre fra jer. 

 

Med venlig hilsen 

 

KFUM-Spejderne Idom-Råsted 
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