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Projektet:
Kort beskrivelse af projektets indhold. Kort beskrivelse af hvad projektet går ud på og det konkrete formål, hvortil der søges støtte.

Formålet med at skabe et uderum i Terndrup er at give familier et socialt område til fordybelse med leg,
spisning og hygge i grønne omgivelser.
Tinghaven er en tidligere rets bygning, med en blomstrende flora i den tilhørende have.
I dette projekt vil vi benytte os af områdets krat og beplantning der ligger midt i en pulserende by, hvor børn
får mulighed for at udforske træer, blomster og området i sin helhed.
Målgruppen for dette projekt er byens og lokal områdets familier med børn, men også med mulighed for at
mødes på tværs af alle aldre. Derudover vil vi nå ud til byens dagplejer, børnehaver og skolen m.m.
Projektet er frivilligt baseret, og har tilknytning til den lokale borgerforening der ligeledes styres af frivillig
arbejdskraft
Projektet forventes påbegyndt 01.03.2018 og afsluttet 01.03.2019
Ved at benytte os af den flora der er på området vil vi skabe et sanse og fordybnings rum. Det skal gøres
muligt at komme ind i krattet hvor man i fællesskab kan udforske små dyr, planter og træer.
Derudover vil vi skabe plads til et bålsted samt bord og bænke, der giver familier mulighed for at mødes på
tværs af alle aldre med højt til loftet.
Der vil på pladsen være rig mulighed for at indbyde til åbne arrangementer med fokus på naturen, f.eks med
lokal områdets naturguider m.m.
Projektet er udelukkende drevet af frivilligt arbejde.
Vi vil anvende byens lokale hjemmeside til at gøre folk bevidst om denne lille natur oase. Derudover vil vi nå
ud til familier gennem blandt andet facebook og et samarbejde med skolerne, børnehaver og dagplejer
m.m.
Vi har lavet en kontrakt med ejeren af området der garanteret ved blivelse af området.
Det er hensigten at der årligt vil blive indbudt til vedligeholdelses dage i sammenarbejde med
Borgerforeningen.
Den lokale pensionist forening vil også blive tilbudt et samarbejde omkring området.
Vi vil i skabelsen af området rådføre os med lokale skovfogeder og andre med forståelse og indblik i
hvorledes vi benytter os af pladsens nuværende flora.

Budget inkl. moms:
Forventede udgifter:
Renovering af madpakke hus 14.796,00
Tilbud på motorik bane 62.500
Bålsted, borde og bænke 30.000
Forventede udgifter i alt: 107.296,00
Finansiering:
Vi har søgt følgende fonde på nuværende tidspunkt
Sparnordfonden 62.500,00 62.500,00 har fået 18.450Kr
Friluftsrådet: 35.000,00
Lokalrådet
har fået 30.000 kr.
A/S Banken for Hobro omegns fond til velgørende almennyttige formål 30.000 kr.
Pensioniststøttefonden 10.000
Welux fonden 62.000 kr.
St. Brøndum fonden frit slag fra fonden
Medarbejder fonden 62.500kr

