Ansøgningsoversigt Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje
Vurderingsgruppens bevillinger op til 50.000 kr. - 2021 #2
Tabellen indeholder oplysninger om ansøger, om projektet, om vurderingsudvalgets vurdering
af de enkelte projekter samt bevilling.
Navn på
Projekttitel
Foreningen beskrivelse af projektets formål Ansøgt beløb
Bevillget
forening
beløb
Bjerndrup
JulebelysningsUdviklingsråd
standere

Færdiggøre julebelysningen i Bjerndrup by,
inkl. alle sideveje.

15.000 kr.

15.000 kr.

Foreningen til
bevarelse af
Damgård
Mølle

Vinduer i
mølletaget

Vores formål er at Damgård Mølle bevares
for eftertiden som en aktiv kulturarv og vil
fremstå fuld funktionsdygtig, som en
arbejdende museumsmølle. Et kulturelt
samlingssted, samt en turistmæssig
attraktion for både det lokale samfund og
landsdelen.

11.483 kr.

11.483 kr.

Hjordkær
Lokalråd

Julebelysning

Formålet er at skabe fælleskab, glæde og
hyggeligt atmosfære i juletiden.
Der arbejdes endvidere med bæredygtighed
vedrørende fremstilling, vedligeholdelse af
materialer til julebelysningen.
.

37.500 kr.

37.500 kr.

Lokalforening
en FrøslevPadborg

Opstilling af
Basketstativ

At tiltrække unge til området og fremme en
fornuftig fritidsbeskæftigelse med motion,
leg og socialt samvær

12.750 kr.

12.750 kr.

Løjtland
Fællesråd

Løjt Fællesblad

50.000 kr.

26.125 kr.

38.500 kr.

12.500 kr.

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

134.340 kr.

134.340 kr.

Der blev i 2017-18 etableret 54 styk egetræer
i allé af Vestervej. I 4. vækstsæson er 4 træ
gået ud eller svag vækst og skal skiftes for at
bibeholde det samlede udtryk

3.975 kr.

3.975 kr.

Robotplæneklip
Formålet er at frigive tid til, at de lokale
per til
ildsjæles kræfter kan blive frigjort til nye
vedligeholdelse projekter og sikre at vores lille park altid står
af grønne
pæn og indbydende for byens borgere og for
arealer
forbipasserende på hærvejsruten.

13.682 kr.

0 kr.

317.230 kr.

253.673 kr.

Styrke fællesskabet og samarbejdet mellem
beboerne, institutionerne, foreningerne og
erhvervslivet i Løjt Sogn.
Vi søger særligt, at fællesskabet også skal
omfatte den del af lokalbefolkningen, som
ikke/aldrig kan anvende de digitale medier.
Nr. Hostrup
Belysning og Belysning som vil sikre brugere af Nr. Hostrup
Forsamlingshu beplantning ved
forsamlingshus en sikker vej til
s
Nr. Hostrup
parkeringsplads. Samt beplantning der vil
Forsamlingshus
forskønne Nr. Hostrup Forsamlingshus
vestlige side, samt med en ny lavere
beplantning undgå at ødelægge det nye tag,
der lige er blevet lagt på forsamlingshus
Øster Løgum
Øster Løgum
BorgerByfornyelse
forening
P-plads etape 1
Øster Løgum
Borgerforenin
g

Årslev
Lokalråd

I alt

Oprettelse af
Allé

