35.000 kr.

Tør du bo på landet?
Idé
BOSÆTNING.
” Tør du bo på landet ”
Event d. 15. – 16. August 2015
Gennem målrettet markedsføring af områdets natur, aktiviteter, lokale fødevare, institutioner osv.
og qua denne oplevelsesweekend, skal området fremstå som et attraktivt sted at bosætte sig for
ressourcestærke familier, helst med børn der værdsætter og ønsker at deltag i et aktivt
lokalområde.
At få skabt tilstrækkelig nysgerrighed/interesse for at det er FEDT at bo på
landet.

Ansøger
Rude, Venslev, og Bisserup lokalråd.
Toni Andersen
Toni.andersen61@gmail.com
Eller
Mads Danscher
mads@danscher.net

Opfyldelse af kriterier
Mange frivillige vil deltage for at løfte denne weekend – der er allerede lavet mange
samarbejdsaftaler, som laver åbne værksteder, små cafeer.
Foreninger, beredskab, erhverv vil tillige være præsenteret. Og jeg kunne blive ved!!
Det er vigtigt at vi når ud til så mange som muligt, derfor har vi hyret professionelle til at lave en
facebook side, hjemmeside, og ikke mindst skal vi have banner, programmer som skal trykkes,
annoncer i aviser osv.
Dette skal gerne kunne bruges fremover, så vi hele tiden sørger for at gøre mennesker
nysgerrige og pirre deres lyst til at få lyst til at snuse til vandkants Danmark.
Samarbejdet mellem 3 lokalråd, Rude, Venslev, Bisserup, som helt sikkert vil udvikle sig og os, og
på længere sigt vil gøre at vi kan lave denne event som en tradition.
Jeg Toni Andersen er fra 160761, så ja det kan jeg godt stå inde for.

Budget
Vi søger 35.000 til markedsføring – netop for at det kan komme så bredt ud som muligt en gang for
alle, og dermed være en tilbagevendende begivenhed.
Derfor skal det netop gøres professionelt fra start, og det koster at få de rigtige konsulenter til at
gøre dette.

Vores dejlige lille fiskerleje

Sct. Hans Bål, endnu en af de mange traditioner!

Skov og natur lige om hjørnet!

Starten på en skøn havnefest, her spiller viseværterne om eftermiddagen, derefter slås havnefesten
i gang kl. 18. En årlig tilbagevendende begivenhed.

