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Ansøger

Beliggenhed

Projektbeskrivelse

1

Lokalforeningen for
Kollund, Sønderhav og
Rønshoved

Kollund Lillestrand Der søges restfinansiering til lege- og
fitnessredskaber samt legepladstilsyn
i fem år til AktivSpot. Det er et nyt
lege- og fitnessområde, som placeres
ved Kollund Lillestrand. Der er
fundraiset ca. 380.000 kr.
Projektet løftes ved frivillige kræfter
og i samarbejde med Haus Quikborn.

2

Kollundhus

Kollund

3

Stigruppen under
Løjtland Fællesråd

Løjtland

4

5

Ansøgers vurdering af projektets
bidrag til lokalsamfundet

Ansøgt beløb

Indstillet beløb

KMEs bemærkning

Lokalforeningen ønsker at bridrage til kr.
flere aktivitetsmuligheder i
foreningens område. Motivere til
bevægelse/træning i naturen hvilket
fremmer sundhed og bidrager til
fællesskaber.

92.615,98

kr.

92.615,98

Der søges tilskud til materialer til ny
gulvbelægning i Kollundhus' lille sal
og mellemgang. Der er idag slidte
gamle gulvtæpper, hvilket giver
problemer i relation til allergi,
hygiejne og rengøringsstandard.
Projektet realiseres ved frivillige
kræfter.

Kollundhus er ved at få fodfæste
igen. Der er stor lokal opbakning til
den revitalisering der sker. Der er
allerede foretaget store forbedringer
af huset. Der er frivillig arbejdskraft
til renovering pasning madlavning
m.v. til alle typer møder.

kr.

38.995,00

kr.

38.995,00

Udstyr til at vedligeholde de mange
stier på Løjtland, som den frivillige
stigruppe vedligeholder. Der søges til
to buskryddere, en kombimaskine
med klippefunktion og to grensakse.

Stigruppen giver lokalbefolkningen
kr.
og turister mulighed for cykel- og
gåture på de unikke stier på Løjtland.
Der har været stor tilslutning til
stigruppens arrangerede ture i 2018.

16.600,00

kr.

-

Ansøgningen udskydes til næste
ansøgningsrunde, pga. behov for
afklaring af principielle spørgsmål
vedr. frivilliges vedligehold af
grønne arealer. Ansøgningen
overføres til næste runde.

Bjerndrup Udviklingsråd Bjerndrup

Udstyr til drift og vedligehold af
græsset i Byparken, som er forpagtet
af private lodsejere og kommunale
byggegrunde. Der søges til nyt
klippeaggregat til havetraktor.

Ved at holde græsset nede i
kr.
Byparken og de omtalte byggegrunde
er det med til at forskønne byen og
gøre Byparken indbydende og mere
brugbar. Samtidig styrkes
sammenholdet i byen.

20.625,00

kr.

-

Ansøgningen udskydes til næste
ansøgningsrunde, pga. behov for
afklaring af principielle spørgsmål
vedr. frivilliges vedligehold af
grønne arealer. Ansøgningen
overføres til næste runde.
Foreningen gøres opmærksom på,
at byparken ikke falder inden for
rammerne af puljen, da den
ligger på privat ejet jord.

Bjerndrup Udviklingsråd Bjerndrup

Materialer og entreprenør til at få
lagt vand ind til Byparken til brug
ved arrangementer.
Materialer til grillsted i byparken.
Det meste af projektet udføres ved
frivillige kræfter.

Byparken bliver brugt meget til bl.a.
ringridning, sankt hans og et nimbus
træf i 2019. Der mangler vand til
bl.a. heste og toiletvogn. Samtidig
mangler der en fælles grill til bl.a. de
unge samt de turister der kommer
forbi via hærvejen.

43.750,00

kr.

-

Afslag, da byparken ikke ligger på
en selvejet eller kommunal
ejendom uden for byerne
Aabenraa og Rødekro.

kr.

6

Bjolderup Sogns
Spejderhus

Bolderslev,
Tunnelvej 3

Seks borde- bænkesæt i parken ved
Spejderhuset i Bolderslev, som ligger
ved offentligt tilgængeligt shelter og
bålhytte.

Projektet skal fremme området og
være til gavn for borgerne, da de
fremover kan bruge shelter og
bålhytte mere end på nuværende
tidspunkt. Området bruges allerede
som rekreativt område af de lokale.

kr.

15.696,00

kr.

15.696,00

7

Bajstrup /Broderup
Forsamlingshus

Bajstrup Bygade
25A

Vindfang til eksisterende bygning på
Bajstrup sportsplads.
Projektet realiseres med frivillige
kræfter.

Det vil blive mere attraktivt at bruge
lokalet og dermed give større
sammenhold i byen om sommeren.

kr.

30.500,00

kr.

28.700,00 Tilsagn, hvor udgift til
byggesagsgebyr på 1800 kr. er
fratrukket tilskuddet, da frivillige
foreninger kan få refusion.

8

Foreningen Padborg
Friluftsscene

Padborg,
Gendarmstien ved
Heksehuset og
friluftsscenen

Materialer samt elektriker til
etablering af flagalle på
Gendarmstien, lyskæder ved sti og
trappe mellem Heksehuset og
friluftsscenen. Materialer til skodder
til lukning af orkesterhuset, så det
kan bruges til opbevaring.
Projektet realiseres primært med
frivillige kræfter.

Foreningens arrangementer er
primært for borgere i lokalområdet
på begge sider af den dansk/tyske
grænse, men meget gerne også med
deltagelse af beboere fra hele
kommunen og turister.

kr.

28.000,00

kr.

28.000,00 Tilsagn med betingelse om, at
foreningen kan indhente de
nødvendige
myndighedsgodkendelser på
fredet areal og igangsætte
projektet inden for 1/2 år.

9

Lokalforeningen for
Kollund, Sønderhav og
Rønshoved

Kollund
Naturunivers

Der søges restfinansering til
byggematerialer til shelters og
bålsted. Kollund Naturunivers er et
større projekt, som er i gang med at
blive etableret og der er fundraiset
916.000 kr.
Projektet gennemføres ved frivillige
kræfter.

Projektet bliver til gavn for hele
lokalbefolkningen - børnehavebørn
områdets skoler Julemærkehjemmet
Fjordmark Fjordskolens elever
plejehjemsbeboere samt områdets
turister.

kr.

150.000,00

kr.

10

Foreningen til bevarelse
af Damgård Mølle

Damgård Mølle

Materialer til udskiftning af tag i
stald/cafe og vinduer i stuehuset
pga. råd og utætheder.
Det realiseres med frivillige
håndværkere.

Vedligeholdelse af bygningerne vil
fremover bidrage til at møllen er et
samlingssted for lokalsamfundet især
arrangementerne er en kæmpe
succes og en tradition for
lokalsamfundet m.fl.

kr.

85.000,00

kr.

85.000,00

11

Bolderslev Lokalråd

Bolderslev

Stenmel til udlægning på to etaper af Det understøtter bruge af naturen og
Bolderslevs Grønne sløjfer, så de
de faciliteter, der er til rådighed på
bliver handicapvenlige.
kryds og tværs med handicapvenlige
ruter, der kan bruges som motions-,
lege- og hyggestier for alle, der
elsker den frie natur.

kr.

22.550,00

kr.

22.550,00

-

Afslag, da projektet i 2018 har
fået 100.000 kr. til samme
projekt og vurderingskriteriet om
geografisk spredning.

12

Fårhus Forsamlingshus

Fårhus

Materialer til tre projekter ved
forsamlingshuset.
Overdækning af affaldscontainere
pga flytning af containere af hensyn
til brandsikkerhed.
Halvtag og ny dør til udendørs
rygerum ved terrasseområdet, som
også kan fremme brugen af
terrasseområdet.
Opgradering af toiletter med nye
fliser, nyt loft og spejle mm.

Fastholde forsamlingshuset, som
omdrejningspunkt for
arrangementerne i landsbyen.

kr.

48.000,00

kr.

48.000,00

13

KFUM spejderne Ensted

Stubbæk

Anlægsmaterialer og leje af maskiner
til at anlægge P-areal ved Ensted
Naturpark, samt ti bord/bænke sæt
til Ensted Naturpark.

Pladsen skal bruges af alle og særligt
ved Stubbæk Familiefestival, som er
blevet en stor succes.
Bord/bænke sæt er med til at sikre
gode udefacilliteter til besøgende.

kr.

50.000,00

kr.

47.000,00 Tilsagn på 47.000 kr., som der
redegøres for i budgettet.

14

Vejbæk Brandværns
Venner

Vejbæk

Havetraktor og kost til drift og
vedligehold af kommunalt ejet vej/sti
mv. Det er bl.a. matr. Nr. 30 Vejbæk,
Bov, som benyttes meget og
indfaldsvejene til byen.

Formålet er at styrke sammenholdet i kr.
byen og øge tilgængeligheden til
naturen. Forskønnelse af
indfaldsvejene skal være med til at
vise udefrakomne, at der gøres noget
i Vejbæk og der er dejligt at bo.

62.790,00

kr.

-

Ansøgningen udskydes til næste
ansøgningsrunde, pga. behov for
afklaring af principielle spørgsmål
vedr. frivilliges vedligehold af
grønne arealer. Ansøgningen
overføres til næste runde.

15

Genner Lokalråd

Genner

Tagpap til at ændre tagbeklædning
på bålhytte, så den er tæt.
Realiseres ved frivillige kræfter.

Bålhytten er opført efter ønske fra de kr.
unge og er deres værested. Når
bålhytten er tæt, kan de i højere grad
bruges af de unge, den kan bruges til
sammenkomster, for turister og
elever der kan have undervisning i al
slags vejr.

10.441,35

kr.

-

Afslag. Der blev bevilliget midler
til etablering af bålhytten i 2017,
som foreningen fortsat mangler at
få byggesagsbehandlet, så den
lever op til gældende regler jf.
retninglinjen.

16

Lokalforeningen Frøslev- Frøslev-Padborg
Padborg

Materialer til etablering af
Sol/regnsejl, læhegn og bål/grillplads
i kombination med det tidligere
cykelskur på skolegrunden for den
tidligere Frøslev-Padborg Skole.
Skuret er placeret på grundens
vestlige side.
Realiseres i foråret 2019 med hjælp
af frivillig arbejdskraft.

Det anses af væsentlig betydning, at kr.
der hurtigt sker noget på den gamle
skolegrund og skabes en "ny
begyndelse" for området, med afsæt i
udviklingsperspektivets tanker og
visioner.

25.000,00

kr.

25.000,00

17

Hovslund og Omegns
Beboerforening

Hovslund

Parkbænk til sti mellem stationsvej
og forsamlingshuset og Bordbænkesæt til "Æ Plads", Hærlufsgade i
Hovslund.

Det kan give mulighed for at sidde og kr.
nyde naturen og for øge anvendelsen
af pladsen.

16.875,00

kr.

16.875,00

18

Felstedegnens
Borgerforening

Felsted

Materialer og proffesionel etablering
af fliseunderlag til tre bordbænkesæt i den lokalepark. De
frivillige samler og fastmonterer selv
bord/bænke sæt.
Det er professionelle der skal afgrave
og fjerne jorden, efter reglerne samt
lægge fliser.

De tre borde-bænke i en klynge
placeret med udsigt over søen i
Moselunden, vil blive et attraktivt
sted for Felstedegnens beboere at
kunne sidde og nyde udsigten evt.
indtage en frokost m.v.

kr.

15.000,00

kr.

15.000,00

19

Genner Lokalråd

Genner

Materialer til udendørs bogskab, som
skal placeres ved Genner hallen. I
dag er der en reol inde i hallen, som
bruges flittigt.

Bogskabet giver stor tilfredshed
kr.
lokalt og mulighed for borgerne kan
bytte bøger hele året også, når hallen
er lukket i sommerhalvåret. Det
betyder, at flere kan læse bøger og
drøfte bøger ved reolen.

6.000,00

kr.

6.000,00

20

Bov Lokalråd,
Lyreskovstien

Lyreskovstien

Materialer til "Find vej i Lyreskoven".
Etablering af poster og lave kort til
brug for alle. Det er bl.a. poster og
informationspæle med folderkasser.
Samarbejde med Lyreskovskole og
orienteringsklubben OK syd.

Projektet går ud på at etablere poster kr.
og få lavet kort til brug for alle der
ønsker at lave og gennemføre et
orienteringsløb. Det betyder at flere
grupper kan bruge poster uden først
at skulle søge om tilladelser.

27.112,50

kr.

25.112,50 Tilsagn, hvor byggesagsgebyr på
2000 kr. fratrækkes, da frivillige
foreninger får refusion. Tilsagn
under forudsætning af, at
tilskuddet anvendes til etablering
på offentlig tilgængelig og
selvejet eller kommunal ejendom.

21

Nr. Hostrup
Forsamlingshus

Nr. Hostrup

Tagplader til tag på det Gl.
forsamlingshus, leje af lift og
beplantning til udenomsarealer.
Arbejdet udføres af frivillige.

Renoveringen af taget over det gl.
forsamlingshus og beplantning i
området vil medvirke til at Nr.
Hostrup Forsamlingshus stadig vil
fremstå venligt og indbydende, samt
et attraktivt samlingssted for
lokalbefolkning og foreningslivet i Nr.
Hostrup og omegn

kr.

26.750,00

kr.

24.750,00 Tilsagn på 24.750 kr., som der
redegøres for i budgettet.
Foreningen fik afslag på lignende
ansøgningen i 2018.

22

Holbøl og Omegns
Borgerforening

Holbøl

Nye blomsterflag og ny beplantning
Det er en betydelig del af egnens
af områderne omkring
image, at områderne fremstår flotte.
blomsterflagene der står i centrum af
byen og ved indfaldsvejene.
Arbejdet udføres af frivillige.

kr.

3.500,00

kr.

3.500,00 Delvist tilsagn. Der gives tilskud
til to blomsterflag i byen og til
beplantning. Der gives afslag til
blomsterflag ved indfaldsveje, da
de ikke følger gældende regler jf.
retningslinjen.

23

Tinglev Forum

Total

Tinglev

Efterløber, som tilbehør til
havetraktor til vedligeholdelse af
stier.

Den understøtter indsatsen med at
vedligeholde de grønne områder.

kr.

1.836,00

kr.

kr.

837.636,83

kr.

1.836,00 Foreningen fik afslag til indkøb af
efterløberen i sidste
ansøgningsrunde, da den blev
vurderet, som en vogn der falder
udenfor puljens rammer. Sagen
er blevet belyst og det vurderes,
at det er tilbehør til en
havetraktor, som falder indenfor
tilskudsberettiget udstyr.

524.630,48

