Ansøgninger til landsbypuljen forår 2018
Køge Kommune har modtaget 7 ansøgninger:
1
Ll. Salby
telt og borde-bænkesæt
2
Ejby skole
skatermiljø
3
Borup e-sport pc’ere + gamingudstyr
4
Ølby landsbyla.Webhosting, foredrag, sommerfest
5
Svansbjerg
naturfitnessredskaber
6
Egøje Borgerf. Vogn, bord-bænkesæt, bordtennis
7
Landsbyforum Møder, markedsføring, drift
8
Gørslev Forsa. Projektor
9
Slimminge
legepladsredskaber og bænke
10
Sonnerup
forskønnelse omkring gadekær
I alt

14.214,25
130.000
200.000
6.500
40.000
28.500
45.500
15.382
153.453
30.000
663.549 kr.

Alle ansøgninger en gengivet herunder i forkortet udgave. For yderligere oplysninger og argumentation henvises til et samlet
dokument med ansøgningerne i fuld version. Tekst i kursiv er supplement og kommentarer fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Nr.

Afsender

Ansøgning

Beløb

1

Ll. Salbys
Laugsformand
Jesper Nielsen
På vegne af Ll. Salby
Landsbylaug

14.214,Festtelt samt borde- og stolesæt.
Da vores lokale teltlånemuligheder er ved at være slidt op, og ingen står for at anskaffe nyt,
har vi øget vores kontingent til landsbylauget for at skaffe penge til at anskaffe et nyt telt. Det
er desværre en proces vi først har sat i gang sidste år, så opsparingen indtil nu er særdeles
beskeden.
Derfor ansøger vi om et fællestelt og fælles borde og stole til landsbyens sommerfest.
Budget:
Dancover partytelt 5 x 8 m med plads til 40-53 personer a kr.: 7851,25
Dancover borde stole sæt med 8 stole a kr. 1272,60, 5 sæt: 6363,00
I alt 14.214,25 kr.

2

Ejby skolebestyrelse.

Skatermiljø og bluetooth-anlæg.

130.000,1

Projektansvarlig Ejby
skole v/ skoleleder
Peter Børsting
Aagaard

I Ejby har vi i stigende grad oplevet problemer med ungdomskriminalitet samt
ødelæggelse af idrætsforeningens anlæg, fordi de unge benytter banerne som tilholdssted
om aftenen i mangel af bedre. Vi tror på, at et Skatermiljø vil udgøre et attraktivt hængud-sted, som indbyder til positiv aktivitet.
Projektet er blevet til som et fælles samarbejde mellem Ejby Skolebestyrelse som primus
motor, Ejby kirkes menighedsråd, Ejby idrætsforening og Ejby medborgerforening.
Skolen og derigennem ETK har indvilliget i at afholde al fremtidigt vedligehold af
skatermiljøet. Skolen har accepteret placeringen af miljøet og Idrætsforeningen har
tilkendegivet, at de vil undersøge mulighederne for at oprette idrætshold, når projektet
står færdigt.
Budget:
Konsulentfirmaet TRESS har udarbejdet et tilbud på udførslen af Skatermiljø på
124.527,50 kr. Tilbuddet blev udarbejdet i 2015 og det må formodes at dette på
nuværende tidspunkt vil være steget med 1-2 % grundet lønstigninger og den generelle
inflation. Vi budgetterer derfor med 130.000 kr. for projektet.
Vi fik den 21. marts 2018 bevilliget 10.000 kr. til projektet fra SEAS-NVE, som vi gerne vil
bruge på en ekstra Skate box i projektet.
I alt 130.000 kr.
En tilsvarende ansøgning modtog ikke tilsagn i 2. ansøgningsrunde.
Hvis det er kommunalt ejet vil det være ETK der varetager driften, og Anlæg der er
myndighed.

3

På vegne af Borup eSport
Anja Svarthol
Andersen

Pc’ere og udstyr til gaming.

200.000,-

Borup e-Sport er en nystiftet foreningen der ønsker at give børn og unge i Borup og omegn en
mulighed for at dyrke eSport. Foreningen arrangerer på nuværende tidspunkt gamer
turneringer i samarbejde med Borup bibliotek.
Vi ønsker meget snart at opstarte træningshold med 2-3 ugentlige træningsdage. Dette
opstartes i samarbejde med Klub 39 på Borup skole, hvor vi kan låne lokaler midlertidigt.
Foreningen håber på, i samarbejde med Køge kommune, snart at få egne lokaler i Borup
kulturhus. Næste turnering er planlagt til 26/5-2018.
2

ESport er en sport der kræver en del gaming udstyr, PC'ere, skærme, headset og tastaturer.
Derudover er der også behov for en del teknisk udstyr.
Budget:
12 x gaming pc’er ca. 108.000,12 x skærme ca. 18.000,12 x gamer tastatur ca. 12.000,12 x gaming headsets ca. 9.000,12 x gamer stole ca. 12.000,12 x borde ca. 18.000,1 x streaming maskine ca. 20.000,1 x LCD tv til fremvisning ca. 3000,I alt 200.000 kr.
4

Ølby Landsbylaug
På bestyrelsens
vegne
Gina Schaar,
Sekretær

Webhosting, kulturelt arrangement ved sommerfest.

6.500,-

1. Formålet: Hosting af landsbyens webside i et år. At holde et kulturelt arrangement
for landsbyens børn ved den årlige sommerfest.
2. Målgruppen: Ølby landsbys beboere, især børn.
3. Fysisk placering: Sommerfesten holdes hos landsbylaugets formand Sven Panduro,
Krogstoftevej.
4. Forventet bidrag til lokaludvikling: Arrangementet skal skabe kontakt og sammenhold
mellem børnene i landsbyen og sikre, at så mange familier som muligt er med til
sommerfesten, som styrker fællesskabet og giver rammer til dialog om landsbyens
velfærd og fremtid.
5. budget
a. Hosting af websiden (1 år)—1.600 DKK
b. Foredragsholder—2.500 DKK
c. Forfriskning til børnene (saft, frugt o.l.)—300 DKK
d. Leje af hoppepude—1.500 DKK
e. Diverse til grillfest (kul, servietter osv.)—600 DKK
I alt 6.500 kr.
Ølby Landsbylaug modtog tilsagn om 4.764 kr. i støtte til webhosting, lege af telt til
sommerfest samt rehabilitering af gadekær i 2. ansøgningsrunde.
3

5

På Svansbjerg
landsby laugs vegne,
Formand Annette
Johansen;

Naturfitnessredskaber i skov.

40.000,-

Svansbjergs skov er blevet opgraderet sidste år og meget benyttet af løbere, og vi ønsker
nu at gøre noget for de voksne i landsbyen.
Opsætningsstedet er langs stien i fællesskoven fra Svansbjergvej til Danmarksvej.
Vores plan er, at indkøbe materialer til Fitnessredskaber i træ, som ikke skal
vedligeholdes, men leve den tid de kan, i brugbar tilstand selvfølgelig.
Eksempler på redskaber:
1. restestammer fra skoven skåret til stubbe og stillet på række
2. en stamme som balance bom på jorden
3. en gennemskåret stamme, man kan lave step op og ned ad.
Vi har indledt et samarbejde med Produktionsskolen, som meget gerne vil have det som
projekt for eleverne og påtage sig opgaven mod betaling for hvert opsat redskab. Vi vil
aflønne produktionsskolen selv.

Skoven er ejet af Køge Kommune. Projektet vil kræve tilladelse fra
1. kommunens anlægsafdeling (sikkerhed)
2. ETK (vedligehold af kommunens arealer)
3. Køge Kommunes økonomiske afdeling (forsikring) .
I alt 40.000 kr.

Svansbjerg Landsbylaug modtog tilsagn om 10.000 kr. til overdækket fælles spiseplads
samt tilsagn om støtte til oprensning af gadekær i 1. ansøgningsrunde.
Ansøger afholder udgifterne til løbende kontroltilsyn samt driftsudgifter. Køge Kommune
har et vist tilsyn, som primært er for at tilse om aftaler overholdes.
6

Egøje Borgerforening

Vogn til telt, bord bænkesæt og udendørs bordtennis.

28.500,-

Byens grønne område Beths grund vedligeholdes af byens borgere og bruges til forskellige
arrangementer gennem året. Ved sidste runde fik Egøje Borgerforening midler et
fællestelt. Teltet er så stort og tungt, at der nu ansøges om en vogn til at opbevare og
transportere det på.
4

Fællesgrundens borde og bænkesæt er forfaldent, og der ansøges tillige om nye i
vejrbestandige materialer.
På grunden er der fodboldmål, basketball og bålplads, og ønsket er tillige bordtennisbord.
Budget:
Vogn til telt:
8.500 kr.
Bord-bænkesæt:
10.000 kr.
Udendørs bordtennisbord: 10.000 kr.
I alt 28.500 kr.
Beths grund er ejet af Herfølge Kirke.
Egøje Borgerforening modtog tilsagn på 12.000 kr. i 2. ansøgningsrunde til telt og
opbevaringstasker.
7

På vegne af
Styregruppen for
Landsbyform Køge
Kenn Klinthøj / Sille
Haahr-Aasmul

Landsbyforums aktiviteter og drift

45.500,-

Styregruppen for Landsbyforum Køge har besluttet at afholde en
Idékonference i Gørslev. Vi har valgt, at fokusere på
´trivsel i hverdagen’ for folk der bor i landsbyerne i Køge Kommune.
Til afholdelse af Idekonference i Gørslev den 2. juni 2018
1. Honorar til Signe Wenneberg, samt vin til andre oplægsholdere
(15.000 kr., som dækkes af Landsbypuljen 2017)
2. 3.500 kr. til forplejning, øl, vand, pølser, kaffe, service, m.m.
3. 5.000 kr. til markedsføring af Idékonferencen, opfølgning
4. 10.000 kr. fastholdelse af initiativer fra Idékonferencen. Implementering af ideer.
I alt 18.500,00
Til afholdelse af Landsbyforum Dialogmøde november 2018
1. 15.000 kr. til honorar samt vin til andre oplægsholdere
2. 3.500 kr. til forplejning, øl, vand, pølser, kaffe, service, m.m.
3. 3.500 kr. leje af konferencested
4. 5.000 kr. til markedsføring af dialogmøde, opfølgning og fastholdelse af initiativer fra
dialogmøde. Implementering af ideer.
5

I alt: 27.000,00
I alt 45.500 Kr.
Landsbyforum modtog tilsagn på 14.000 kr. i 2. ansøgningsrunde.
8

Gørslev
Forsamlingshus
Trekanten 10
4100 Ringsted
v/ Erik Nielsen
Formand for Gørslev
forsamlingshus

Projektor med hertil højtaler.

15.382,-

Gørslev Forsamlingshus er et helt afgørende samlingspunkt for landsbyen, der drives helt
på frivillig basis, dvs. en bestyrelse, der ud over at have ansvaret for udlejning, den daglig
drift og vedligeholdelse, også tager initiativ til og udfører nye tiltag.
Vi / lokalbefolkningen ønsker at forsamlingshuset i højere grad skal være et
omdrejningspunkt.
Ud over, at forsamlingshuset udlejes, arrangerer de frivillige foredrag, mødevirksomhed,
fællesspisning m.m. – for alle aldersgrupper/ for lokalbefolkningen – men alle er
velkommen. Vi oplever en større og større tilslutning til disse arrangementer.
Her vil en projektor give flere muligheder og være et værdifuldt supplement.
I alt 15.382 kr.

9

Klaus Sørensen,
Slimminge
Grundejerforening
Med opbakning fra
Landsbyforeningen
Gørslev og omegn.

Færdiggørelse af Slimminges nye aktivitetsområde og samlingssted.

153.453,-

1 x Ansøgning fra Slimminge Grundejerforening
4 x Delansøgninger
1 x Støtte ansøgning fra Landsbyforeningen Gørslev & omegn
Derfor har vi lavet delansøgninger på de ting, som vi mangler, så i ikke står
med en ansøgning på 200.000 kr.
Grunden er ejet af Køge kommune. Der foreligger aftale om, at Slimminge Grundejerforening
står for den daglige drift.
Når Slimminges nye aktivitetsområde & samlingssted står klar, vil det også
være Slimminge Grundejerforening, som står for jævnlig kontrol af området og
en årlig kontrol/godkendelse af en ekstern kontrollør. Området er også dækket at Slimminge
6

Grundejerforenings forsikring.
Budget
Delansøgning
Delansøgning
Delansøgning
Delansøgning

1:
2:
3:
4:

PowerClimber (legepladsredskab) 110.655,50 kr.
Vippe (legepladsredskab) 20.140 kr.
Junior Spica (legepladsredskab) 8.295 kr.
2 vedligeholdelsesfri bordbænkesæt 14.362,50 kr.

I alt 153.453 kr.
Projektet har modtaget tilsagn på 87.549 kr. i første ansøgningsrunde og afslag på
ansøgning i 2. ansøgningsrunde.
ETK oplyser, at de ikke drifter arealet. Det er vigtigt, at der foreligger en skriftlig
driftsaftale mellem TMF Veje og Byrum og grundejerforeningen, hvor også ansvar,
forsikring, tilsyn og autoriseret kontrol for legeredskaber fremgår tydeligt.
10

Rikke, Sonnerup.

Forskønnelse omkring gadekær.
Sonnerup landsby ønsker at videreudvikle området ved gadekæret som rekreativt mødested,
ved at forskønne området, genskabe "hyggen" og samtidig skabe ekstra sikkerhed omkring
gadekæret.
- Opsætning af professionelt hegn omkring gadekæret

30.000,-

- Opsætning af bænk ved busskiltet
- Andehus/fuglehus
- Ødelagt betonkant ved gadekæret
Budget
• Indkøb og opsætning af bænk - Pris: 7.000,00 kr. uden moms
• Indkøb og opsætning af trådhegn – 15.000/22.000,00 kr. uden moms
• Andehus – pris: 1000,00 kr. uden moms
I alt 30.000 kr.
Der er store ansvarsændringer om der er hegn eller ikke hegn omkring et gadekær. Hvis
der ikke er hegn, sker færdsel ved og omkring anlægget på eget ansvar.

7
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