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To:                                      Lili Jensen 
Subject:                             Ansøgningsskema 
 

  

 

Ansøgningsskema - Puljen for De frie kulturmidler 

 

Ansøger 
KOO-gruppen i Kirkeby 

Kontaktperson 
Jørn Hansen 

Adresse 
Åbrinken 6, Kirkeby, 5771 Stenstrup 

Telefon 
6166 1905 

E-mail 
fromhan@kirkebymail.dk 

Evt. hjemmeside 

Foreninger: Foreningens CVR-nr. tilknyttet NemKonto 
39334229 

 

Hvad søges der støtte til? 
Skulpturprojekt i Kirkeby 

 

Dato/periode for afvikling af aktiviteten/arrangementet 
1. juli 2020 

 

Hvor meget søges der i støtte? 
30.000 kr. 

 

mailto:fromhan@kirkebymail.dk


Er der søgt støtte andre steder? 
Ja 

Hvis ja - hvor? 
Sydfyns El, Fynske Bank, Den Faberske Fond, Albani Fonden og Energi Fyn 

 

Er ansøger fuldt momsregistreret? 
Nej 

 

Opkræves entré/brugerbetaling? 
Ja 

Hvis ja - hvor meget? 
Ved særlige events opkræves der nogle gange entré. Beløbet er afhængig af 
arrangementet. 

 

Beskrivelse af aktiviteten/arrangementet (Ved ansøgninger på 25.000 kr. og 
derover skal tillige vedlægges projektbeskrivelse) 

I 2004 fik KOO-gruppen i Kirkeby den idé, at vi ville markere fællesskabet, sammenholdet 
og frivilligheden i landsbyen ved opsættelse af en skulptur et sted, hvor alle dagligt ville 
kunne få glæde af et kunstværk i Kirkeby. 
En gruppe blev nedsat, og den gik i gang med at kontakte kunstner og søge fonde. 
Desværre strandede projektet, da der ikke var gavmildhed fra de forskellige fonde, vi 
dengang søgte. 
Vi har aldrig opgivet projektet, og det fik nyt liv i sommeren 2019, da vores 
idrætsforening, Kirkeby Idrætsforening, fejrede 75-års jubilæum. I anledning af jubilæet 
forærede Idrætsforeningen 100.000 kr. til skulpturprojektet. 
Da vi nu selv kommer med en pose penge, håber vi på, at de fonde, vi søger denne gang, 
vil se med venlige og gavmilde øjne på projektet. 
Se prospektet, som er vedhæftet. 

 

Hvordan understøtter aktiviteten/arrangementet et eller flere af Kulturløftets tre 
temaer 
Sammenhold, fællesskab og frivillighed – se i øvrigt vedhæftede prospekt. 

 

Samarbejdspartnere 
KOO-gruppen – se vedhæftede. 

 



Budget med specificering af udgifter og indtægter, herunder medfinansiering 

Kunstneren og bronzestøberens honorar 190.000,00 kr. 
+ 5 % kunstmoms 9.750,00 kr. 
Transport af sten til kunstner og tilbage til 
Kirkeby som færdig skulptur - anslået 10.000,00 kr. 
Opbygning af fundament til skulptur på 
plænen, opsætning af skulptur, renovering 
af pladsen omkring skulpturen samt 
belysning monteret i plænen omkring 
skulpturen 50.000,00 kr. 
 
I alt 259.750,00 kr. 
 
Idrætsforeningens donation 100.000,00 kr. 
 
Nødvendige ekstra donationer 159.750,00 kr. 

 

Plan for PR/markedsføring 

Afsløring af skulpturen og offentliggørelse af arrangementet i dagbladene, vores 
infoskærm og på landsbyappen "Min landsby". 

 

 

 

 

 

Resultatet af denne tilføjelse kan ses på: 
http://www.svendborg.dk/node/23974/submission/1776 
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