Ansøgning til Udviklingspuljen fra DE-Klubben
Kære bestyrelse
Siden 2012 har DE-klubben og dennes bestyrelse ønsket at ombygge DE-klubben. Det
primære formål er at skabe plads til flere studerende ved at rive væggen til den gamle biograf
ned for at skabe ét stort rum foruden lageret. Det sekundære formål er at få bygget en egentlig
bar frem for at benytte den nuværende mobilbar. Ved at gennemføre ombygningen af én
omgang vil omkostningerne kunne holdes lavest muligt, og DE-klubben vil kun skulle være
lukket i én periode frem for i to.
Siden tankerne om ombygningen for første gang blev fremlagt på en generalforsamling, er der
sket meget i DE-klubben. Der er kommet flere besøgende i baren, og dette er studerende fra
langt flere studieretninger, end det tidligere har været tilfældet. Dermed er behovet for mere
plads kun blevet større, og der er nu regelmæssigt reelle pladsproblemer i lokalet. Da vi
mener, at DE-klubben i høj grad bidrager til studiemiljøet på Aalborg Universitet, og en
ombygning af barens lokaler vil kunne give plads til flere studerende, vil vi gerne ansøge
udviklingspuljen om økonomisk støtte til ombygningen.
I retningslinjerne for udviklingspuljen står nævnt en række kriterier, som denne og
lignende ansøgninger vurderes med fokus på, og vi synes at kunne relatere ombygningen af
DE-klubben til samtlige af kriterierne:
En eventuel støtte vil meget direkte kunne ses i et investeringsperspektiv.
DE-klubben er som en café under Studentersamfundet og hører således under
Studentersamfundets aktivitetsportofølje, som derfor nødvendigvis vil blive fornyet af en
ombygning.
Som beskrevet ovenfor, har DE-klubben opbygget sig en bred målgruppe med besøgende fra
alle fakulteter og årgange.
Caféerne er utvivlsomt én af de største kontaktflader Studentersamfundet har med de
studerende foruden studiestartsperioden, og en ombygning vil medvirke til profilering,
medlemsrekruttering og aktivisthvervning.
Investeringen vil være i en ombygning af én af Studentersamfundets caféer, som har været
brugt ifm alt fra studenterpolitik, til møder for andre grupper og til sociale aktiviteter for de
studerende foruden den ugentlige baråbning.
Ombygningen er i sagens natur en "engangsaktivitet", og denne søges derfor kun støttet
denne ene gang.
Der er tale om en ombygning og dermed investering og således ikke blot en driftsomkostning.
I skrivende stund lyder budgettet for ombygningen på 162.000 kroner, hvilket dækker
ombygning (arbejdet med væggene, arbejdet med gulvet, malerarbejdet og rengøringen),
indkøb af møbler til det "nye" område, konstruktion af den faste bar og diverse mindre (men
til ombygningen relaterede) ting.
Institut for Elektroniske Systemer støtter ombygningen med ca. 90.000 kroner.
Campus Service støtter ombygningen med ca. 20.000 kroner.
DE-klubbens eget budget indeholder en investeringskonto på 20.000 kroner, hvoraf der
allerede er brugt 8.000 kroner, og der er planlagt yderligere investeringer for 4.000 kroner,

hvilket umiddelbart efterlader 8.000 kroner til ombygningen. Hertil kommer at DE-klubbens
egenkapital er på små 33.000 kroner, hvorfor DE-klubben (såfremt bestyrelsen accepterer en
budgetændring) samlet vil kunne lægge 20.000 kroner i ombygningen.
Alle beløb er eksklusiv moms. Der mangler således finansiering af de resterende 32.000
kroner i budgettet, og DE-klubben vil derfor gerne ansøge udviklingspuljen om dette beløb.
Pengene vil udelukkende gå til konstruktionen af den faste bar, og denne vil være fuldt
finansieret af Studentersamfundet og DE-klubben.

Ansøgning til Udviklings puljen fra Barbaren.
Kære Bestyrelse
Barbaren har igennem året der er gået, samlet nogle ting sammen, som vi ønsker at forbedre
ved Baren.
Der er tale om Barstole til gæsterne og en Meget tiltrængt knage række.
Knage rækken vil bestå af en træplade hvor på der monteres horn, hvor jakkerne kan hænges.
Valget af knagerække er gjort, for at forsøge, at holde barens tema, og budgettet for dette ser
sådanne ud.
Lærk kalmar bræt til at påsætte horn på, (det er også lærk vi har på baren)
http://www.flagstang.dk/lærk-kalmar-3000-p-684.html
Brættet har dimensionerne 32x150-250x3000mm,
Pris bræt: 90kr
Fragt: 109kr
Hornspidser til knager
http://skindladen.dk/horn-og-gevirer/hornspidser-333.html
Hornspidserne er mellem 5-10 cm, og skal bores ud, for at en skrue igennem træ og så
horn ikke ødelægger dem. Evt. skal spidsen også slibes så den ikke laver hul i ting der
hænger.
Pris ved én spids: 20
kr
Pris ved køb af 10: 15kr
vi køber 35, idet nogle kan være revnede og gå til under byggeprocessen.
35 hornspidser á 15kr: 525kr
Fragt: 39kr
Skruer til at samle bræt og horn:
https://www.silvan.dk/byggematerialer/befaestelse-beslag/skruer/solid-spaanskrue-proffgulkromatiserede-uh-tx20?id=2701%239697440&type=variant

SOLID SPÅNSKRUE PROFF GULKROMATISEREDE UH TX20, længde 60mm, diameter
5mm, 70 stk I en pakke. (Lang nok til at gå gennem 32mm træ og så langt nok videre ind I
et horn til at bære)
Pris pr pakke: 90kr
Fragt: 0kr (det er silvan, dem henter vi bare!)
Samlet pris for knagerække af 3 meter i alt:
853kr
Barstole
Vi ønsker at købe nye barstole, da dem vi har nu, er gået så meget i stykker at man ikke kan
sidde på dem, og det således ikke længere er muligt for vore gæster at sidde i baren.
Vi har derfor fundet nogle egnede barstole i Ilva til 299 Kr
https://ilva.dk/1019293-5637406762
Af disse ønsker vi at købe to
Vi mener at vi med disse tiltag vil fremme stemningen i baren, og vil derfor gerne samlet søge
1451kr

Ansøgning til aktivitets puljen fra Barbaren
Kære Bestyrelse
Barbaren afholder den 3. December Julefrokost for dem der har været tender, i løbet af året.
Vi er imidlertid, løbet ind i det problem, at vi i år har haft exceptionelt mange tendere.
Dette betyder at vi på nuværende tidspunkt har været nød til at lave egenbetaling på festen.
Vi føler ikke at dette er optimalt, da det er en fest for frivillige og ønsker derfor, at søge
aktivitetspuljen om 4450kr til dækning af maden.
89kr pr kuvert til 50 mennesker fra Føtex
Vi håber at i vil bevillige dette, så vi forhåbentlig forsat, kan have massere af frivillige.

