Idé til Borgerne Bestemmer på Agersø:
Opstilling af pavillon
På afstemningsmødet den 27. maj præsenteres ideerne af den/de idé-ansvarlige for borgerne, og herefter
afholdes en afstemning blandt de fremmødte borgere, og én eller flere vindere bliver udråbt.

Hvem ansøger?

Husmoderforeningen anno 2015

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

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

Husmoderforeningen har fået doneret en pavillon, som
det er tænk at anvende som salgshus for egen
fremstilling, som strik, malerier, smykker slebet i sten,
væverier og andet. Med andre ord husflid fremstillet på
Agersø.
Formål; at fremme det sociale aspekt, idet mange af
husmorforeningens medlemmer bliver indenfor en
årerække enten efterlønner eller pensionister. Tanken
er at huset skal passes på skift blandt medlemmerne.
Derudover er der turist formål, idet mange turister, der
besøger Agersø savner andre varer, souvenirers end
”loppeeffekter”
Der skal ikke indlægges hverken vand eller strøm.

Et tiltag til gavn for øboerne samt øget turisme som
igen er til gavn for hele øen og alle øboer. Det er helt
overordnet de lange vinteraftener der skal arbejdes i
fællesskab på at fremstille diverse husflid. Fremme
fællesskabet. Pavillon skal være åben i turistsæson,
hvor det skal være sjovt at mødes og snakke med
turister.
Øen hvor tiden står stille - Vi er blevet enige om at
pavillon skal hedde Bonderosen. Så formålet er den
skal have en blivende værdi på øen.
Vi mangler en placering, og ønsker den skal placeres på
et offentligt jordstykke, gerne i nærheden af
købmanden.
Ideen kan gennemføres af bestyrelsen for
Husmoderforeningen anno 2015.
Alle på øen og over 18.

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. 25.000 kr.)?

Der skal en kranvogn til at løfte pavillon ud af haven og
til kommende placering, den kan skilles ad i 12
sammenskruede dele, men vi håber den kan flyttes hel.
Den vejer ml 2-3 ton.
Der er også omkostninger til maling, Havefliser, dørlås,
pengekasse og lidt reoler indenfor.
Alt i alt forventer vi at kunne gennemføre ideen for
Dkk. kr. 6.000,00 som vi gerne vil søge af de
25.000,00 kommunen stiller til rådighed til; Borgerne
bestemmer.

