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2019 Foreningens navn Projekt Bevilliget

Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav 

og Rønshoved

Lege- og fitnessredskaber AktivSpot, et nyt lege- og fitnessområde ved 

Kollund Lillestrand.

 kr.           92.615,98 

Kollundhus Materialer til ny gulvbelægning i Kollundhus' lille sal og mellemgang.  kr.           38.995,00 

Bjolderup Sogns Spejderhus Borde- bænkesæt til parken ved Spejderhuset i Bolderslev, som er 

offentligt tilgængeligt med shelter og bålhytte.

 kr.           15.696,00 

Bajstrup /Broderup Forsamlingshus Vindfang til eksisterende bygning på Bajstrup sportsplads.  kr.           28.700,00 

Foreningen Padborg Friluftsscene Materialer til etablering af flagalle på Gendarmstien, lys ved sti og 

trappe. Materialer til skodder til lukning af orkesterhuset.

 kr.           28.000,00 

Foreningen til bevarelse af Damgård 

Mølle

Materialer til udskiftning af tag i stald/cafe og vinduer i stuehuset.  kr.           85.000,00 

Bolderslev Lokalråd Stenmel til udlægning på to etaper af Bolderslevs Grønne sløjfer, så de 

bliver handicapvenlige.

 kr.           22.550,00 

Fårhus Forsamlingshus Materialer til tre projekter ved forsamlingshuset. 

Overdækning af affaldscontainere, halvtag og ny dør ved 

terrasseområdet, samt opgradering af toiletter.

 kr.           48.000,00 

KFUM spejderne Ensted Anlægsmaterialer og leje af maskiner til at udjævne areal til midlertidig 

parkering ved Ensted Naturpark, samt ti bord/bænke sæt til Ensted 

Naturpark. 

 kr.           47.000,00 

Lokalforeningen Frøslev-Padborg Materialer til etablering af Sol/regnsejl, læhegn og bål/grillplads ved 

den tidligere Frøslev-Padborg Skole.

 kr.           25.000,00 

Hovslund og Omegns Beboerforening Parkbænk til sti mellem stationsvej og forsamlingshuset og Bordbænke-

sæt til "Æ Plads", Hærlufsgade i Hovslund.

 kr.           16.875,00 

Felstedegnens Borgerforening Materialer til etablering af fliseunderlag til tre bord-bænkesæt i den 

lokale park.

 kr.           10.000,00 

Genner Lokalråd Materialer til udendørs bogskab ved Genner hallen.  kr.             6.000,00 

Bov Lokalråd, Lyreskovstien Materialer til "Find vej i Lyreskoven". Etablering af poster og kort til 

brug for alle.

 kr.           25.112,50 

Nr. Hostrup Forsamlingshus Tagplader til tag på det Gl. forsamlingshus, leje af lift og beplantning til 

udenomsarealer.

 kr.           24.750,00 
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Oversigt over tilskudsmodtagere Landdistrikternes materialepulje 2017-2019

Holbøl og Omegns Borgerforening Nye blomsterflag og ny beplantning af områderne omkring 

blomsterflagene.

 kr.             3.500,00 

Tinglev Forum Efterløber, som tilbehør til havetraktor til vedligeholdelse af stier.  kr.             1.836,00 

I ALT  kr.       519.630,48 

2018
Foreningens navn Projekt Bevilliget

Kliplev lokalråd Under Lokalrådet er der nedsat en gruppe, som ønsker at vedligeholde 

offentlige grønne arealer. Der søges om midler til græsklipper, 

buskrydder og diverse haveredskaber.

kr. 41.076

Bajstrup sportsforening Søger om støtte til indkøb af 21 m3 faldgrus (5729 kr ) og leje af 

minigraver (1112 kr). Legepladsen skal bruges af alle i Bajstrup

kr. 6.841

KLOMK Støtte til flytning af løbeklubbens 28 m2 store klubhus til hallen i 

Kliplev. Kranfirma: 8000, jordarbejde/sandpude: 5000, ny sokkel: 

4000, bygge og nedrivningstilladelse: 6250  

kr. 20.250

Vejbæk Medborgerhus Vejbæk Brandværns Venner ønsker at renovere den gamle 

brandstations garageanlæg til aktivitetsrum for Vejbæk og omegns 

borgere. De ønsker at fjerne porte for at få bedre isolering og skabe et 

andet arkitektonisk udtryk. Bygningen skal fungere som 

aktivitetshus/medborgerhus for Vejbæk by og omegn. Bygningen 

bruges pt. meget om sommeren til forskellige arrangementer. Man 

ønsker at skabe et mødested for byens børn og ældre til kortspil etc. 

Isolering 10500, LED 16400, maling 5000, fliser 5000,ændring af 

facade, fjerne porte 38100.

kr. 75.000

Bajstrup / Broderup forsamlingshus Montering af stålplade og ny port på depotrum på Bajstrup Sportsplads kr. 24.175

Løjt Forsamlings og kulturhus Indkøb af planter til forskønnelse af skrænt vest for Forsamlingshuset 

på dennes matrikel.

kr. 21.875

Kollundhus Forskønnelse af udeareal ved Kollundhus. Fliser 9000, løg 2000, 

beplantning 3000

kr. 14.000

Bolderslev KFUM Ønsker at bygge 2 shelters og lave udekøkken ved spejderhytten 

Tunnelvej 3 Bolderslev.

kr. 10.000
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Kollund Naturunivers Byggematerialer til samlingshytte, shelters og servicebygning. Samli kr. 100.000

I ALT kr. 313.217

Foreningens navn Projekt Bevilliget

Ravsted Sogns Borgerforening Ny havetraktor til landsbypedelordningen og vedligeholdelse af de 

kommunale grønne områder i Ravsted.

kr. 25.000

Medborgerforeningen for Søgård og 

Omegn

Indkøb af en ny havetraktor til fortsat vedligehold af kommunalt ejede 

grønne områder. 

kr. 25.000

Tinglev Forum Stigruppe Havetraktor, buskrydder og hækkeklipper til drift og vedligehold af 

stier samt borde-bænkesæt på stiforløbene.

kr. 32.500

Hjordkær forsamlingshus Materialer til nyt hegn ved Hjordkær Forsamlingshus.. kr. 12.343

DDS Øster Løgum / Hovslund gruppe Udskiftning af tag på materiel/brændeskur ved spejderhytte og 

etablering af nyt græs.

kr. 10.400

Andelsforeningen Jyndevad 

Forsamlingshus

Materialer til nyt gulv i salen. Huset bliver brugt til møder og 

arrangementer af lokale foreninger.

kr. 62.300

Bajstrup Børne-Ungdoms- og Kulturhus 

(Bajstrup Brandstation)

Leje af maskiner til at fjerne beplantning og materialer, som 

belægningssten til udvidelse af parkeringspladsen.

kr. 21.767

Hjordkær Lokalråd Solcelleanlæg til lys til læskur/hus, som opholdssted for de unge samt 

til årlige arrangementer.

kr. 13.000

I ALT kr. 202.310

2018 i alt kr. 515.527

Ansøger Projekt Bevilliget

Bajstrup Børne-, Ungdoms- Og Kulturhus Indkøb af materialer til beklædning af husets vægge mod nord og vest. kr. 25.443

Bov Lokalråd - Lyreskovstien Byggetilladelse samt indkøb af færdigkøbte metalredskaber i 

forbindelse med anlæggelse af motionssti.

kr. 50.000

Bovrup & Varnæs Birk Borgerforening Indkøb af materialer og værktøj o.lign. i forbindelse med forskønnelse 

af den gamle brandstation.

kr. 10.819
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Byfornyelsesgruppen  - Det Grønne 

Hjerte

Indkøb af anlægsmaterialer til etablering af et stiforløb samt brændstof 

og tilbehør til værktøj.

kr. 10.000

Fårhus Ungdomsklub Indkøb af materialer til renovering af klublokaler. kr. 32.000

KFUM Spejderne Ensted Gruppe/Ensted 

Naturpark

Indkøb af anlægsmateriale (belægningssten) til bålhytte og scene. kr. 40.000

KFUM spejderne i Ravsted Indkøb af materialer til nyt tag på spejderhytter. kr. 26.000

Nr. Hostrup Ungdomsforening Indkøb af materialer til fornyelse af bålområdet samt færdigkøbt 

inventar til bålsted og forplejning.

kr. 19.918

Ravsted frivillig Brandværn Indkøb af materiale til etablering af bøjlesystem. kr. 5.000

Øster Løgum Borgerforening - Træallé-

gruppen

Indkøb af materialer til plantning og etablering af træallé (etape 1), 

leje af maskiner samt klargøring af vandvogn og LER oplsyninger.

kr. 53.005

kr. 272.185
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Bjerndrup Udviklingsråd Indkøb af anlægsmaterialer (grus, fliser mv.) og træskur, der skal 

benyttes til opbevaring af diverse byrumsinventar og som salgsted til 

arrangementer. Skuren forventes opsat i august 2017 og udført af 

frivillig arbejdskraft.

kr. 47.000

EIF (udendørs aktiviteter og faciliteter) Indkøb af bygge- og anlægsmaterialer såsom faldgrus, maling mv. 

samt byrumsinventar til et mødested og sundhedsfremmende 

aktivitetsområde i Stubbæk, på område ved Ensted-Hallen. Noget af 

arbejdet er udført i 2016, såsom planering og inddækning af affalds 

container mv. Området er forventet færdigt i juni 2017 og udført af 

frivillig arbejdskraft.

kr. 24.164

Foreningen Padborg Friluftsscene Indkøb af byggematerialer til at færdiggøre "Heksehuset" til 

opbevaring af diverse i fobrindelse med friluftsscenen samt 

vedligeholdese af trappe til friluftsscenen. Huset opføres i oprindelig 

stand (Bindingsværk mv.) Der er indsamlet ca. 25.000  kr. fra andre 

fonde, og der afventes svar fra ansøgning om støtte fra Fleggaard. 

Projektet udføres til juni 2017 af frivillig arbejdskraft.

kr. 38.086

Hellevad Beboerforening Indkøb af materialer til nyt tag på Bålhatten til aktiviteter på 

sportsplads. Projektet forventes udført umiddelbart efter, at de har 

fået midler og af frivillig arbejdskraft.

kr. 43.000

Hærvejens Markvildslav Indkøb af såsæd til vildstriber på private marker i området mellem 

Gejlå, Kliplev, Bjerndrup og Holbøl til gavn for markvildtet, naturlivet 

og den brede befolkning. Frivillige bidrager med maskiner og jord til 

projektet, og projektet udføres i sæsonen 2017 af frivillig arbejdskraft.

kr. 4.625
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Nr. Hostrup og Omegns Beboerforening Indkøb af byggematerialer til bord-bænke sæt i Hønkys sø, JP Park, 

Æbleparken og Nr. Hostrup Sportsplads. Formålet er at  Lokale 

håndvækrere mv. bidrager med værktøj og ekspertise, og projektet 

forventes udført i juni 2017 af frivillig arbejdskraft.

kr. 9.900

Ravsted Sogns Borgerforening Indkøb af påskeliljer, blomsterstativer og stærekasser, der skal 

markere Ravsted - og det gamle sogns mindre landsbyer - som 

"Blomstrende landsby" og inddrage de øvrige borgere i at plante mv. 

Projektet udføres fra forår til efterår 2017 af frivillig arbejdskraft.

kr. 15.181

Slogs Herreds Hus Indkøb af byggematerialer til udskiftning af gulvtæppe i 

entré/garderobe i forsamlingshuset Slogs Herreds Hus. Projektet 

udføres inden august 2017 af frivillig arbejdskraft.

kr. 25.000

Varnæs Bovrup Landsbylaug + Bovrup 

Varnæs Birk Borgerforening 

Indkøb af byggematerialer, byrumsinventar og trailer med køreramper 

til forskønnelsesarbejde i Varnæs - Bovrup: Renovering af Tingstedet 

og opsætning af officiel flagstang. Arbejdet forventes udført forår 

2017.

kr. 7.500

Årslev Lokalråd Indkøb af byrumsinventar (borde, bænke, legetårn, bålfad mv.), 

faldsand og byggesagsgebyr til nyt samlingspunkt i Årslev. Frivillige 

bidrager med området, maskiner mv. til projektet. Projektet forventes 

udført september 2017 af frivillig arbejdskraft.

kr. 13.359

Bolderslev Forsamlingshus Renovering af forsamlingshus kr. 30.000

I ALT kr. 257.815
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Løjt Lands Idrætsanlæg Etablering af gårdhave samt opførelse af trampolin til 

aktivitetspladsen.

kr. 104.900

Tumbøl Legeplads "Baghaven" Renovering og udvidelse af legeplads. kr. 62.538

Andelsselskabet Holbøl Landbohjem Fornyelse af belægning på plads foran forsamlingshuset. kr. 55.750

Genner Lokalråd Etablering af bålhytte. kr. 53.785

Borgerforeningen for Bylderup-Bov, 

Bylderup og Lendemark

Etablering af et landsbytorv. kr. 45.000

Fårhus Borger- og Ungdomsforening Belægning af terasseområde/ tumleplads. kr. 42.000

Grundejerforeningen Smedeby Plantage Reetablering af legeplads. kr. 40.000

Ravsted Sogns Borgerforening Etablering af legetårn på legeplads. kr. 35.000

Styregruppen for Tinglev Forskønnelse af område ved centrum i Tinglev. kr. 35.000

Nr Hostrup Forsamlingshus Renovering af tag, udhæng og gavl. kr. 30.977

Hjordkær Lokalråd Opførelse af bjælkehytte kaldet "ungdomshuset". kr. 30.000

Vesterbæk Motocross Klub Ombygning og fornyelse af klubhuset. kr. 25.500

TinglevForum Etablering af syv info-borde med områdets historie på vandrestier. kr. 20.000

Hovslund og Omegns Beboerforening Renovering af sti fra Stationsvej til forsamlingshus og spejderhytte. kr. 18.762

Sønderhav Kommunalforening Beplantning af forårsløg i græsrabatter. kr. 15.000

Bylderup-Bov Rideklub Ny indhegning af ridebanen og etablering af ny agilitybane. kr. 7.100

I ALT kr. 621.312

2017 I ALT kr. 1.151.312

Der gøres opmærksom på, at ansøgningskriterierne løbende er blevet ændret siden puljen blev oprettet i 2016.

2017 

Ansøgning

srunde 3

2017


