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
Jessie Klarskov Nielsen (091248)
Esholtevej 4, 4200 Slagelse
Jes-ling@post.tele.dk
Mobil : 23934529
Oprettelse af et Ide -katalog
Fælles for borgere bosiddende i Kirkerup og Fladholte.
Mål :
Fællesskabet gør os stærke
Organisation :
Alle med interesse for ideen samles til et fælles møde. I små
grupper byder hver deltager ind med, hvad de kan bibringe
fælleskabet og hvad de ”savner” i fællesskabet. Derefter
udarbejdes et Idekatalog, der omdeles til alle husstande i
området. Der udvælges for et år ad gangen særlige fokusemner med tilhørende ”tovholder ”, der har ansvar for at ideen
føres ud i livet. Enhver kan med udgangspunkt i idekataloget
tage initiativ til at danne en gruppe ( eks. læseklub ,
vandreklub….) . I idekataloget åbnes ligeledes mulighed for
børnepasning, samkørsel, lektiehjælp, lån af forskellige
redskaber, frugtplukning…..)
Der udarbejdes desuden en fast procedure for hvordan nye
tilflyttere modtages - så alle føler sig velkomne i vores
område.
Vi håber at få oprettet en hjemmeside og en face-book profil
der evt. kan administreres gennem Slagelse Kommune.
Til fælles info ønskes en stor opslagstavle , der måske kan
placeres i nærheden af Kilden .
Der udarbejdes naturligvis en mail /telefonliste

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

Budget
Hvad kommer din idé til at koste?
Beskriv hvilke udgifter, som du
forventer at få.
Hvilket beløb søger du om, hvis din idé
bliver valgt (maks. 100.000 kr.)?

Idekataloget
 Fremmer fællesskabet


Laver brobygning mellem Kirkerup og Fladholte



Har blivende værdi, da det justeres løbende



Giver hver enkelt borger mulighed for at bidrage positivt
til fællesskabet



Giver mulighed for at drage nytte af de fælles
ressourcer, der findes i området.



Skaber et fælles ansvar for udviklingen af vores
område.

Udgifter :
 Leje af lokale til opstartsmøde
 Materialer til foldere mm
 Opslagstavle
I alt ca. 6000 kr.

