
Kære Crossover 27665 
 
Vi har modtaget jeres ansøgning om støtte fra Udviklingspuljen for børn og unge. Du kan se en 
kopi af dine svar i denne mail. 

************************************************************************** 

Følgende oplysninger har I angivet i ansøgningen: 

1. Information om forening, kontaktperson og formand 

 Er foreningen godkendt på ansøgningstidspunktet: Ja 
 CVR-nummer: 38762141 
 Navn på forening: Crossover 
 Evt. foreningsnummer: 27665 
 Kontaktperson: Mikael Pedersen, mp@crossoverdk.dk 
 Formand: 

2. Information om udviklingsprojektet / -eventet 

 Projektet eller eventet?: Projekt 
 Titel: Crossover De Bemandede Legepladser 
 Start- og slutdato 2022-05-19 - 2022-11-25 
 Formålsbeskrivelse: Udvikle foreningens aktiviteter/aktivitetsudbud / Udvikle 

foreningsaktiviteter i udsatte og/eller foreningsfattige byområder 
 Målgruppebeskrivelse: Vi i Crossover vil gerne iværksætte et 2-årigt pilot projekt hvor 

vi ugentlig understøtter de to bemandede legepladser med sports aktiviteter gennem 
bevægelse og leg. Primært street basketball. Vores ambition er at give børn positive 
regelmæssige oplevelser og "træning", som skaber glæde og begejstring, og som 
danner grobund til et fællesskab, hvor sport og bevægelse er drivkraften og som gør 
dem nysgerrige på at indgå i andre foreningsfællesskaber, når de bliver ældre. Mange 
af brugerne på de bemandede legepladser er institutions løse børn og unge eller 
nydanskere som bruger legepladserne flittigt. Base 1: Hulgårds legeplads Base 2 
Degnestavnens legeplads 

 Beskrivelse af tids- og aktivitetsplan: Årstal 2022/- Projektet begynder torsdag d.19 
maj i uge 20 frem til fredag d.25 november i uge 47. 28 uger i alt i 2022 Årtal 2023/- 
Projektet begynder torsdag d 2 marts i uge 9 fren til fredag d.8 september i uge 36, 28 
uger i alt i 2023 

 Spørgsmål til projektet/eventet:  
o Hvor skal aktiviteten foregå?: 1. Hulgårds Legeplads: Hulgårds Pl. 6, 2400 

København - 2. Degnestavnens Legeplads: Degnestavnen 20, 2400 København 
NV 

o Hvor ofte?: 1 gang om ugen x 2 legepladser x 28 uger i alt 
o Har I anskaffet faciliteter på ansøgningstidspunktet?: Ja 
o Hvis ja - Hvilke faciliter har I anskaffet?: Banerne på legepladserne 
o Hvis nej - Hvordan vil I anskaffe faciliteter?:  
o Har foreningen indgået samarbejde med andre om projektet?: Ja 
o Hvis ja - Hvem er der indgået samarbejde med?: Partnerskabsaftale med 

Hulgårds Legeplads og Degnestavnens Legeplads 
o Hvor mange medlemmer under 25 år venter I at få?: 8 
o Hvor mange nye frivillige venter I at få?: 60 
o Hvordan vil I fortsætte aktiviteten i foreningen efter projektet er afsluttet?: Det 

er en almen udfordring for mange indsatser at de er finansierede af puljer, som 
gør at de i sagens natur er tidsbegrænsede. Dog har vores erfaringer vist os at 

mailto:mp@crossoverdk.dk


vi tiltrækker mange frivillige til projekterne. Især forældrene som også er en 
vigtig aktør i dette. Vi håber og tror på at legepladserne kan overtage projektet 
eller i bedste fald understøtte hinanden i hvordan vi forankre det efter projekts 
udløb. Vi vil selfølgelig søge flere penge hos fonde og lignede når projektet bliver 
en succes og forhåbentligt til den tid selv står på egne ben. 

3. Økonomi og budget 

 Angivelse af udgiftsposter:  
 
Årstal 2022 Udviklingspuljen: Løn til to street trænere: 125kr x 2 trænere x 2 bydele x 
3 timer pr bydele x 28 uger = 42.000 kroner Forplejning(frugt og snackbar) 500kr pr 
uge x 28 uger: 14.000 kroner Tshits og veste med vores logo og jeres logo hvis dette 
ønskes: 8000 kroner Materialer: Sportsredskaber, bolde, Minibolde, fløjter, kegler m.m: 
10.000 kroner I ALT: 60.000 kroner  
 
Årstal 2023 Udviklingspuljen: Løn til to street trænere: 125kr x 2 trænere x 2 bydele x 
3 timer pr bydele x 28 uger = 42.000 kroner Forplejning(frugt og snackbar) 500kr pr 
uge x 28 uger: 14.000 kroner Afslutningsshow med DJ og underholdning: 9.000 kroner 
Afslutningsfest/finale med præmier til de mest trofaste børn og unge samt 
finalepræmier: 10.000 kroner I ALT: 61.000 kroner ALT I ALT: 121.000 kr. 

o Samlede udgifter i alt: 121.000 kr. 
 

 Angivelse af indtægtsposter: Udviklingspuljen: 121.000 kroner Medfinansiering: 
Hulgårds legeplads 2022/2023: 20.000 kroner Degnestavnens legeplads 2022/2023: 
20.000 kroner Egenfinansiering: Projektledelse: 125 kroner x 4 timer pr uge x 28 uger 
x 2 år = 28.000 kroner  

o Samlede indtægter i alt: 189.000 
 

 Angivelse af det ansøgte beløb fra Udviklingspuljen: 121.000 

 


