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Tabellen indeholder oplysninger om ansøger, om projektet, om vurderingsudvalgets vurdering af de enkelte projekter samt indstilling til politisk beslutning for hver ansøger.
Navn på forening

Projekttitel

Borgerforeningen
for Bylderup-Bov

Køb af havetraktor og
tilbehør

Øster Løgum
Borgerforening

I alt

Øster Løgum
Byfornyelse P-plads
etape 1

Ansøger beskrivelse af
projektets formål

Ansøgers beskrivelse af
hvad de søger til

Ansøgers beskrivelse af,
hvordan projektet bidrager
positivt til udvikling af
lokalsamfundet

At købe en
Stiga Park 540 PX
Alle byens folk kan bruge de
plæneklipper/have-traktor
47.000
arealer vi vedligeholder. Folk
således borgerforeningen og Klippebord Stiga park 110 kan mødes her og på Åløkke
stigruppen kan vedligeholde
combi 15.000
kan man samtidig studere den
fælles arealer, der ikke skal
øgede biodiversitet evt. blive
vedligeholdes af kommunen,
Tidligere tilsagt tilskud
inspireret til at gøre noget
men hvor der er indgået
30.000
hjemme i egen have.
aftale mellem
Borgerforeningen og
Ansøgt
kommunen, at det er
32.000
Borgerforeningen der står for
den grønne vedligeholdelse arealer der må benyttes af
alle.

Skabe et fælles byrum til
ophold, forskønnelse og
fælles glæde.

Der ansøges til materialer
Forskønnelse skaber ringe i
der kan skabe 1 etape. Det vandet og med en skøn plads
er rydning af bøgepur og
skabes rum til ophold for
plantning af Søjleeg og
børn, unge, familie og ældre
opsætning af liebesbænk
og så vil vi skabe skønt
(rund bænk om søjleeg).
opholds areal til de mange
Plantning af bivenlige
hærvejsturister der hvert år
stauder, der skaber farver,
besøger byen.
miljø og nem
vedligeholdelse ved brug af
staudemåtter. Hele
området afgrænses af
contenstål.

Ansøgt beløb

Indstillet beløb

32.000 kr.

0 kr.

Vurderingsgruppens bemærkning

Ansøgningen blev behandlet efter sidste runde i september. Der blev givet delvist
tilsagn på 30.000 kr. til en plæneklipper og et klippebord ud af et samlet beløb på
62.000 kr.
Forvaltningen vurderer, at der i den nye ansøgning er fremkommet en bedre
beskrivelse af behovet for klipperen, da stier og opholdsarealer på Åløkke skal holdes
over hele sommeren og ikke kun 1-2 gange årligt. På grund af det ujævne terræn
vurderes det, at der er brug for en større maskine på arealet. Projektet er en del af
Ellevilde egne.
Vurderingsgruppen indstiller til et afslag om yderligere tilskud til plæneklipperen.
Det sker blandt andet med begrundelse om, at der er ydet et delvist tilskud til en
plæneklipper, som i forvejen ligger 5000 kr. over det niveau, som øvrige lokalråd har
fået til indkøb af plæneklipper.
Afsættet for at yde tilskud til udstyr er, at det er til supplerende vedligehold af
kommunale arealer og til almindeligt vedligehold og dermed ikke til større maskiner
og tilbehør hertil. Det skal dermed ses, som en håndsrækning. Såfremt foreningerne
ønsker dyrere maskiner har de mulighed for at søge de resterende midler andre
steder.
Vurderingsgruppen vurderer med afsæt i puljens formål, at beløb til grønt udstyr skal
holdes indenfor et rimeligt beløb.
Et argument for at give et øget tilskud til foreningen i denne sammenhæng, kan ske
med afsæt i at kommunen gerne vil imødekomme foreningens ønske om at styrke
biodiversiteten ved Åløkke.

134.340 kr.

134.340 kr.

166.340 kr.

134.340 kr.

Vurderingsgruppen indstiller til tilsagn, ud fra en konkret helhedsvurdering af
ansøgningerne og projektet falder inden for rammerne af puljen.
Projektet vurderes at gavne de lokale fællesskaber og er et tiltag, som engagerer og
skaber gode rammer for borgerne. Det understøtter samtidig attraktive mødesteder.
Tilsagnet gives under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser indhentes. I
forhold til etape 1 vedrører det særligt Fredningsnævnets afgørelse.

