Borgerne bestemmer
– i Sørbyområdet
Ansøgningsskema
Ansøgningsfristen er den 24. oktober
Du sender ansøgningsskemaet til Anne Justiniano på aljus@slagelse.dk.
Slagelse Kommune
Udviklingssekretariatet
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Mærk kuverten: ”Borgerne bestemmer”
På afstemningsmøde den 15. november og den 28. november præsenteres ideerne af den/de idé-ansvarlige
Herefter stemmer de fremmødte borgere, og én eller flere vindere bliver udråbt.

Hvem ansøger?
Navn på lokalområde
Kontaktpersons navn (borger, som er
fyldt 18 år)
Mailadresse
Telefonnummer

Kort om din idé
Overskrift på din idé
Kort beskrivelse af idé
Evt. tegning eller billede af idé

Kirkerup & Fladholte
Nina Pedersen
Kirkerupvej 57
4200 Slagelse
urtemosegaard@privat.dk
mobil 24200959

Julesammenkomst for beboere i Kirkerup-Esholte og
Fladholte området
Som skal foregå i et lejet lokale på Kirkerupvej 57.
For at komme i gang med sammenkomster i lokalområdet, vil vi
arrangere en julesammenkomst, for at ønske hinanden
Glædelig Jul til Gløgg og æbleskiver og godter.
Samt julepynte på indfaldsvejene til vores små landsbyer med
juletræer mm.
Vi er en gruppe som vil stå for arrangementet, med evt.løbende
udskiftning af af medlemmer år efter år.

Kriterier
Hvilke kriterier opfylder ideen og
hvordan?
 Være til størst mulig fælles gavn
 Gerne have blivende eller
tilbagevendende værdi i
området
 Fremme fællesskabet og den
generelle udvikling i området
 Kunne gennemføres af den
borger (gerne flere borgere),
som foreslår ideen
 Være stillet af en borger, der
bor i området på minimum 18
år, som kan påtage sig ansvaret
for at gennemføre ideen

Det vil kunne samle området beboere her i den mørke tid, hvor
vi ikke får snakket så meget sammen over hækken.
Tænker det skal være en årlig tradition, som kan skydes i gang
med et tilskud denne ene gang.
Der er kommet en del tilflytter i de seneste år, som vi skal ha
gjort til en del af det fællesskab som vi så gerne ville ha herude
i området.

Budget
Hvad kommer din idé til at koste?
Beskriv hvilke udgifter, som du
forventer at få.
Hvilket beløb søger du om, hvis din idé

Udgifter
Leje af lokale
Indkøb af gløgg og æbleskiver godtep mm
Pyntning ved alle indfaldsveje til landsbyerne
I alt

2500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
5500 kr.

bliver valgt (maks. 100.000 kr.)?

