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

Vollerup, 4200 Slagelse
Else og Peter Christensen
elsech@privat.dk tlf. 58545334 eller 20108841
peterch@privat.dk tlf. 58545334 eller 61775334
tlf. 58545334
Jette og Jørgen Jørgensen
vollerupg@gmail.com
tlf. 26441240 eller 61655597
Susan og Lars Petersen
harslett@post.tele.dk
tlf. 57831323 eller 60677411

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

Festtelt til fællesskab
Vollerup er en landsby med 20 husstande i byen og cirka lige så
mange husstande i nær afstand til landsbyen - alle med

matrikelbetegnelserne Vollerup by og Vollerup Gårde (Gimlinge
sogn)".
Der er en blanding af børnefamilier, erhvervsaktive og ældre i
området. De fleste går i skole eller arbejder andre steder end i
Vollerup - og derfor mødes de fleste borgere i Vollerup alene i
deres fritid.
Med dette initiativ ønsker vi at etablere grobund for fælles
traditioner, som kan samle byens borgere, styrke byens sociale
liv og øge borgernes kendskab til hinanden. Det er vores
overbevisning, at det vil gøre Vollerup til et mere trygt såvel
som sjovt sted at bo.
Vi søger 'Borgerne Bestemmer' om tilskud til engangsudgifter
forbundet med at investere i en festtelt (35 -50 personer) samt
bord og stole til 30-40 personer.
Telt, bord og stole kan efterfølgende lånes eller lejes for et
symbolsk beløb af byens borgere til private arrangementer.
Teltet, bordene og stole vil kunne opbevares på ejendommen
Vollerupvej 16, som ligger centralt i byen.

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

Et telt samt bord og stole tænkes som rammen for at kunne
invitere alle i byen til et Skt. Hans arrangement i 2017 og
efterfølgende som en tilbagevendende arrangement for Vollerup
borgere
Ejerskab af et telt bevirker, at arrangementet kan gennemføres
uanset vejret.
At mødes omkring nogle faste traditioner fremmer fællesskabet
i byen og derigennem øger mulighed for den generelle udvikling
af Vollerup. Hvis byen og nærområdet ses som et hyggeligt
sted at bo, hvor alle kender hinanden og ville hinanden burde
det være nemmere at tiltrække nye beboere til Vollerup.
Tanken er Skt. Hans arrangement kan organiseres af dem, der
har lyst og at det bliver en uhøjtidelig arrangement, hvor man
spise medbragte mad sammen, synge om bålet og hygge sig
sammen.
Kommunikation
Initiativtagerne forstiller sig at koordinering af aktiviteterne
sker via en lukket facebookgruppe. Alle i Vollerup by inviteres
til at være med i Facebook-gruppen, sådan at man kan holde
sig orienteret om hvad der foregår i Vollerup by.
I januar eller februar 2017 bliver borgerne inviteret til en
orienterende arrangement, hvor der orienteres om
beboerrådets projekt, ”borgerne bestemmer”,
nabohjælpsordning, bredbåndspulje og dannelse af en lukket
Facebookgruppe for byens borgere. Borgerne inviteres til første
møde via et husomdelt brev. Arrangement kan evt. holdes på
Vollerupvej 16.

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.)?

Telt med bundramme og stormsæt
5 stk. 8-mands bord
30 stk. Klapstole
Total

5000 kr.
1750 kr.
3000 kr.
9750 kr.

