Det er Nørgaard Anlægs ambition at være en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, der også
tager et socialt ansvar. Det sociale ansvar tager vi blandt andet gennem støtte til den lokale
breddeidræt, kulturelle tiltag og arrangementer samt velgørenhed. Herudover støtter
virksomheden også eliteidrætten i lokalområdet.
Det er vigtigt for os, at børn og unge har noget fornuftigt at tage sig til – eksempelvis inden for
sport, spejder eller lignende sunde interesser. Vi anser det også for vigtigt, at børn og unge har
forbilleder i sportens verden, så derfor støtter vi også elitesporten. Vi støtter alene elitesporten
– det være sig klubber eller personer – der repræsenterer sin sport på en værdig og ærefuld
måde, således de er med til at skabe sunde idealer og værdier for børn og unge.
For 2015 har vi valgt at støtte følgende eliteudøvere:
▪ EFB
▪ Ribe-Esbjerg HH
▪ Team Esbjerg
▪ SønderjyskE Ishockey
▪ Holsted Speedway Klub
Vi anser det for særdeles vigtigt at støtte foreningslivet, hvor børn og unge færdes som aktive
udøvere – det er her rammerne skabes for børn og unge. Vi støtter derfor arrangementer og
tiltag, som et hav af ildsjæle er med til at skabe i lokalområdet.
Vi afsætter hvert år et større beløb til lokale breddeaktiviteter inden for sport, kultur og
lignende tiltag.
Vi fordeler de afsatte midler bedst muligt vel vidende, at vi ikke kan opfylde alle ønsker.
Vi tager stilling til fordeling hvert år i februar og september og ansøgningsfristerne er
31. januar og 31. august på skema, som kan hentes på vores hjemmeside:
www.na-ribe.dk
Vi lægger vægt på følgende parametre:
Der skal være plads til forskellighed – lokale arrangementer og tiltag skal gavne flertallet uden
at genere mindretallet – det skal være den udøvendes ambitioner vi støtter og ikke forældrenes
– stort frivilligt arbejde udført af ildsjæle, der brænder for netop deres projekt –man skal
repræsentere sin sport eller andet på en værdig og ordentlig måde – sundhed, velvære og
socialt samvær.

