Idé til Borgerne Bestemmer på Agersø:
Saltvandsakvarie på Agersø Havn
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?
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

Allan Hansen

Saltvandsakvarie på Agersø Havn.
Akvarie 5 x 0,6 meter med saltvand m/pumpe, som fiskerne
løbende sørger for at fylde lokale fisk. Offentligt tilgængeligt, så
alle kan opleve livet i Agersø Sund helt tæt på.
Akvariet planlægges brugt fra 1/4 til 31/10 (altså i den frostfri
periode) – tilbagevendende aktivitet hvert år.
Det vil fremme fællesskabet blandt fiskerne og passe godt ind i
forhold til den nyrenoverede havnepromenade på Agersø havn.
Såvel turister som fastboende og disses børn vil have glæde af
at se på fisk i akvariet. Der vil blive udarbejdet beskrivelser af
de arter, som er i akvariet.
Agersø Naturcenter kan – hvis de ønsker det – anvende
akvariet i formidlingsøjemed.
Projektet kan gennemføres af forslagsstillerne og kontaktperson
påtager sig at renholde akvariet.
Der henvises til ansøgning fremsendt 07.04.2019 som tidligere
er indleveret.
Der er vedlagt bilag for hvor akvariet skal stå og også foto af
akvariet.

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.)?

Budgettet kan holdes indenfor de kr. 25.000.
Selve akvariet koster kr. 20.000 plus kørsel og broafgift
(anslået kr. 2.500).
Der skal formentlig etableres en stikkontakt og bimåler af
elektriker og det anslås til ca. kr. 2.500.

