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Projektgruppen vedr. inkluderende fællesskaber. 

 

Projektgruppen har fremsendt en ansøgning til Ringkøbing Udviklingsforum vedr. tilskud til 
Flere Fællesskaber. 

Ringkøbing Udviklingsforum bakker fuldt ud op om projektgruppens ide om at  skabe flere 
aktiviteter for interesserede i Ringkøbing, og vi anerkender således projektgruppens 
indsats.  

Ringkøbing Udviklingsforum har behandlet ansøgningen på et bestyrelsesmøde d. 25.10. 
og har besluttet at imødekomme ansøgningen på de nedenfor nærmere angivne vilkår. 

Der ydes tilskud til indkøb af brætspil. Projektgruppen bedes venligst fremsende en 
oversigt over, hvilke spil der skal indkøbes og hvad prisen for disse spil er. På baggrund 
heraf kan der foretages indkøb indenfor en ramme på op til 15.000 kr. excl. moms. Det 
forudsættes endvidere, at indkøbene foretages lokalt i Ringkøbing by. 

Det er en forudsætning for tilskuddet, at der er adgang for alle borgere i Ringkøbing til de 
angivne spilleaftener. Det er ligeledes en forudsætning, at projektgruppen sikre information 
til borgere i Ringkøbing herom med angivelse af, hvordan man har mulighed for at deltage. 
Informationen kan gives gennem Ringkøbing Amts Dagblad. Der anføres her, at 
projektgruppen er en projektgruppen under Ringkøbing Udviklingsforum.     

Ringkøbing Udviklingsforum forudsætter ligeledes, at projektgruppens aktiviteter gøres 
synlige på Udviklingsforums hjemmeside. 

Ringkøbing Udviklingsforum kunne forestille sig, at de indkøbte brætspil kunne gøre gavn 
også i andre sammenhænge. Der vil være mulighed for et samarbejde med andre 
foreninger, klubber, skoler m.v. i byen om disse aktiviteter.  

Endelig forudsættes det, at projektgruppen giver tilbagemelding til Ringkøbing 
Udviklingsforum inden 1.7.2019 omkring resultatet af gruppens arbejde på dette område. 
Tilbagemeldingen skal bl.a. gerne indeholde oplysning om antal spilleaftener, ca. 
deltagerantal m.v.  

Ringkøbing Udviklingsforum vil gerne drøfte ovenstående nærmere med projektgruppen 
eller en repræsentant herfra, hvor der også vil være mulighed for at aftale den nærmere 
procedure omkring betalingen. I bedes derfor rette henvendelse til undertegnede mhp at 
aftale møde herom. 
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