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
Birgit Brogaard Hansen
Kirkerupvej 44
4200 Slagelse
bbrogaard@c.dk
Mobil 21630075

Kildemarked.
Ved den hellige kilde ved Kirkerup kirke
Det første kildemarked startede omkring 1731 hvor
pottemagere solgte skåle til at drikke vand fra den hellige kilde.
Vi ønsker at genoptage denne tradition, hvor beboerne fra
Kirkerup og Fladholte kan mødes til hyggelig samvær og bytte
effekter og komme med ideer til angementer der kan binde
landsbyerne sammen, voksne såvel som børn i fremtiden.
F.eks.
Bytte Plantemarked. Hvor beboerne kan bytte løg, planter og
gode ideer til haven.
Bytte Legetøj marked. Hvor børn kan bytte legetøj.
Bytte Bøger marked.
Tovholder på Kildemarked skal aftales år for år.
Efter marked afslutter med efterfølgende fællesspisning.
Marked påtænkes afholdt på P plads ved den hellige kilden i
Kirkerup.

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

Kildemarked
- vil kunne samle beboerne børn og voksne i området, uden det
er forbundet med omkostninger.
-kunne skabe et samlingspunkt der giver støre kendskab til
lokalbeboerne og derigennem skabe kontakter for mulig nabo
hjælp.
-støre kendskab til lokalbeboerne giver ofte større respekt og
ansvar for sit lokalområde.
Marked påtænkes afhold 1 gange årligt.

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.)?

Udgifter
-Klap Borde. Bænke, Markeds parasol,
flagstænger, flag.
-Leje af lokale.
-Kaffe og kage til brug på marked.
I alt

8000 kr.
2500 kr.
1000 kr.
11500 kr.

