4.500 kr.

Anerkendelse af
ildsjæles indsats
Idé
I alle tre landsbyer er der ildsjæle, der lægger et uvurderligt arbejde for byernes udvikling. Ideen er
at give en ildsjæl fra hver af byerne Venslev, Rude & Bisserup, en hæderspris for deres indsats. De
vil blive hædret som:

Årets ildsjæl i de tre landsbyer
Prisen kan frit bruges af borgeren, og der følger ingen forpligtigelse med, udover at de tre
prisvindere mødes for at udveksle erfaringer fra deres arbejde.
Prisen skal uddeles hvert år og gruppen af prisvindere vil på sigt blive et uformelt netværk, der vil
binde de tre landsbyer sammen i en stærk klynge.
Det er de tre borgerråd, der hver udpeger, hvem der skal have prisen i deres landsby. Og der
skrives en kort begrundelse for valget af personen, som offentliggøres i de tre landsbyer.
Det foreslås at prisen uddeles på Slagelse Rådhus i december.

Hædersprisen er på kr. 1.500,
til hver vinder, og prisen kan uddeles skattefrit jf. lov om beskatning af hædersbevisninger.

Ansøger
Birger Jacobi
firmabj@post11.tele.dk

Opfyldelse af kriterier
Anerkendelse af ildsjæles indsats i hver landsby vil komme mange til gavn. Dels vil der blive skabt
indsigt i de væsentlige ting, der bliver gennemført i de tre landsbyer, og dels vil det styrke
fælleskabet i- og imellem de tre landsbyer.
Opbygningen af et uformelt ”ildsjæle netværk” kan understøtte de enkelte borgerråds arbejde med
at fremme glæden ved at bo i en stærk klynge af landsbyer. Gode ideer der gennemføres i én
landsby og derfra kan viden så spredes til de andre landsbyer.
Da prisen skal uddeles hvert år, og da det ikke er sikkert at Slagelse vil tage dette initiativ med i
fremtidige budgetter, må de enkelte borgerråd sikre, at de hvert år kan afsætte kr. 1.500 i
budgettet til prisen.
Ideen vil (hvis den bliver stemt hjem) blive gennemført af ansøgeren, der vil udarbejde et oplæg til
kriterier og retningslinjer for valg af årets ildsjæl, som vil blive forelagt hver landsbys borgerråd til
godkendelse med evt. ændringsforslag. Når den færdigudarbejdede retningslinje for valg af årets
ildsjæl foreligger, kan planen realiseres.
Prisen vil blive uddelt første gang i december 2015.

Budget
Kr. 4.500, - hele beløbet anvendes til tre priser af kr. 1500

