Ansøgninger til landsbypuljen efterår 2018
Køge Kommune har modtaget 11 ansøgninger:
1
Gørslev Idrætsforening
Teaterprojektører
12.000
2
Slimminge gf.
Legeplads (opdelt i 4 delansøgninger)44.097
3
Sædder Idrætsforening
belysning af petanquebane
20.000
4
Alkestrup Seniorklub
Arrangementer
15.000
5
Landsbyf. Gørslev og om. udviklingsplan
50.000
6
Landsbyf. Gørslev og om. Ladcykel
26.364
7
Landsbyf. Gørslev og om. Juletræslys
2.084
8
Svansbjerg Landsbylaug
Forskønnelsesprojekter
48.000
9
St. Salby Landsbylaug
Forskønnelse af gadekær
80.000
10
Ellebækskolen Gørslev
Sanseoase
100.000
11
Egøje Borgerforening
Skur til fælles redskaber
15.000
I alt
412.545 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

Gørslev
Idrætsforening v.

12.000 kr.
Teaterprojektører
De gamle projektører er forældede.
Projektørerne anvendes i forbindelse med Gørslev Idrætsforening opfører dilettantforestillinger
i Gørslev Forsamlingshus for lokalbefolkningen og kommunens pensionister. 39 års historik.
Budget
4 x 3.000 kr.

2

Slimminge
Grundejerforening v.
Klaus Sørensen

Slimminges nye aktivitetsområde og samlingssted.
Legepladsen fungerer godt og er meget velbesøgt. Slimminge Grundejerforening ansøger om
midler opdelt i fire delansøgninger. Der ansøges om hegn, cykelstativ, informationstavle og
skraldespand.
Grunden er ejet af Køge kommune. Der foreligger aftale om, at Slimminge Grundejerforening
står for den daglige drift.

44.097 kr.

1

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
Grundejerforenings forsikring.
Budget
Delansøgning
Delansøgning
Delansøgning
Delansøgning

1:
2:
3:
4:

Hegn med låge
Cykelstativ
Informationstavle
Skraldespand

29.920,63 kr.
5.355 kr.
5.428,19 kr.
3.393,75 kr.

Projektet har modtaget tilsagn på 87.549 kr. i første ansøgningsrunde, afslag på ansøgning
i 2. ansøgningsrunde og tilsagn på 153.453 kr. i tredje 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.
3

Sædder
Idrætsforening v. Mie
Sonne Andersen

Belysning på petanquebane.
Petanquehold med ca. 30 medlemmer, der er aktive to gange ugentligt året rundt +
turneringer med andre klubber. Foreningen ønsker tilskud til opsætning af 4 x 3 m høje
lysstandere, som er godkendt af ETK.

20.000 kr.

Budget
Nordea Fonden 20.000 kr.
Landsbypuljen 20.000 kr.
Total pris for projektet 40.000 kr.
4

Alkestrup Seniorklub
v. Marianne Beltoft
Kristensen

Arrangementer i seniorklubben.
Ønsker tilskud til informerende og spændende foredrag, ture til teaterforestillinger og
udstillinger.
Budget
Foredrag vedr. Stevnsfortet

15.000 kr.

4.000
2

Foredrag om Askjær i ord og toner
Foredrag om orientering om nabohjælp
Løvspringstur med sejltur v. Skælskør
5

Landsbyforeningen
Gørslev og omegn v.
Næstformand Erik
Andersen

4.000
2.000
5.000

Udarbejdelse af en udviklingsplan
Ønsker at der udarbejdes en udviklingsplan for Gørslev, Vollerslev og Slimminge. Området
oplever en positiv udvikling. Landsbyforeningen har i forbindelse med høringssvaret til
kommuneplanforslaget fremsat ønsker til udvikling i området.

50.000 kr.

Eksempler på temaer:
-

mangel på grønne områder i landsbyerne.
P-pladser til off. lokaliteter.
Idrætsforeningens fremtid
nyt klubhus eller det gamle udvides?
Boldbanerne til idrætsforeningen
Idrætsforeningen mangler plads til de mange indendørs hold
Skal der være cykelstier og hvor.

Budget
Det ansøgte beløb skal anvendes til afholdelse af nogle Workshops med deltagelse af borgerne
i området og til brug for arkitekthjælp.
Hvis planafdelingen selv vil stå for planarbejdet, kan pengene forlods bruges til dette formål,
da vi så kan komme hurtigere i gang med arbejdet.
Landsbyforeningen Gørslev og omegn ansøgte landsbypuljen om fibernet i 1.
ansøgningsrunde, og fik afslag. Gørslev Forsamlingshus modtog tilsagn på 15.382 kr. til en
projektor i 3. ansøgningsrunde.
6

Landsbyforeningen
Gørslev og omegn v.
Formand Nanna
Steenstrup

Ladcykel med elmotor.
Vi har for fire år siden fået mulighed for med Agenda 21-midler at købe en ladcykel –
i daglig tale Landsbycyklen. Nu har vi gjort godt brug af Landsbycyklen, og kan konstatere at
vi fortsat er glade for den.

26.364 kr.

Mangler for optimal brug:
• motor på cyklen,
3

• mere kapacitet
• større kasse på cyklen
• dør til kassen
Den nuværende Landsbycykel vil fortsat være en stor kapacitet til trods for sine
begrænsninger.
Budget
Christianialadcykel HBox +30 kr.11.999,Elmotor, batteri og hydrauliske bremser kr.10.900,Dør i front af ladet kr. 1.040,Støttefod i front kr. 535,2 sæder med seler kr. 1.630,Godkendt lås kr. 260,Landsbyforeningen Gørslev og omegn ansøgte landsbypuljen om fibernet i 1.
ansøgningsrunde, og fik afslag. Gørslev Forsamlingshus modtog tilsagn på 15.382 kr. til en
projektor i 3. ansøgningsrunde.
7

Landsbyforeningen
Gørslev og omegn v.
Næstformand Erik
Andersen

Juletræsbelysning og juletræsfod.
Landsbyforeningen Gørslev & Omegn vil gerne søge Landsbypuljen 2018 om tilskud til
belysning til områdets 3 fælles juletræer, som er placeret i Slimminge, Gørslev og Vollerslev.
Desuden mangler vi en stabil juletræsfod til træet i Vollerslev.

2.084 kr.

Områdets landsbyer har haft tradition for at markerer julen med en fælles juletræstænding,
og i samarbejde med områdets Grundejerforeninger og Spejderne har vi samlet byernes
borgere og benyttet denne lejlighed til at styrke det lokale sammenhold.
Budget
6 x Juletræskæder 1548 kr.
4 x forlængerkabel 388 kr.
1 juletræsfod
148 kr.
Landsbyforeningen Gørslev og omegn ansøgte landsbypuljen om fibernet i 1.
ansøgningsrunde, og fik afslag. Gørslev Forsamlingshus modtog tilsagn på 15.382 kr. til en
projektor i 3. ansøgningsrunde.
8

Svansbjerg

Forskønnelsesprojekter i Svansbjerg.

48.000 kr.
4

Landsbylaug v. Nanna Vi ansøger herved om støtte til lidt forskelligt alt med henblik på bedre trivsel i
Vedsø
hverdagen for lokale beboere og offentligheden, samt forskønnelse af
Svansbjerg områder.
-

-

Store marksten til opsætning mellem gadekæret og Skrædderkrogen (samt
Lidemarksvej, i det omfang, de ikke allerede indgår i det tidligere bevilligede
renoveringsprojekt for gade-kæret)
To hvidmalede bænke til det nyrenoverede gadekær
Hvidmalet trælåge ved Trekanten mod Syvstie
4 nye erstatningstræer til alleen på Lidemarksvej til erstatning for de væltede /
fjernede træer (i det omfang, de ikke allerede indgår i kommunens
genopretningsplaner / driftsbudget)

Budget
Marksten mod Skrædderkrogen inkl. opsætning
To hvidmalede træbænke á 4000 kr.
4 erstatningstræer inkl. plantning á 5000 kr.
Hvidmalet havelåge inkl. opsætning

10.000
8.000
20.000
10.000

Svansbjerg Landsbylaug modtog tilsagn på 10.000 kr. til overdækning v. fællesareal samt
tilsagn til oprensning af gadekær i 1. ansøgningsrunde og tilsagn på 40.000 kr. til
naturfitnessbane i 3. ansøgningsrunde.
9

St. Salby Landsbylaug Forskønnelse af gadekær
v. Anne Marie
St. Salby Landsbylaug har søgt HedeDanmark om et prisoverslag på forskønnelse af
Hertzum
gadekæret. Projektet omfatter: skovning af træer, oprensning, nedknusning af to kanter,
renovering af hegn, etablering af mindre bålplads.

80.000 kr.

Ca. pris for udførelse: 80.000 kr.
I prisen er ikke medregnet deponi og bortkørsel af det opgravede materiale fra gadekæret,
da prisen afhænger af jordprøven, som skal tages i forbindelse med bortkørsel.
Ovenstående pris er ekskl. moms.
Borgere i St. Salby ansøgte om forskønnelse af gadekær med et budget på 25.000 kr. i 2.
ansøgningsrunde, men fik afslag.
10

Sanseoase ved Ellebækskolen Gørslev.
Skolebestyrelsen på
Ellebækskolen v. Lisa Vi ønsker, at give børnene sanseerfaringer for at støtte udvikling af en god

100.000 kr.
5

Aalbæk

sanseintegration. Det er igennem de syv sanser verdenen opleves (smag, syn,
hørelse, berøring, lugt, bevægelse, muskelaktivitet, tyngdekraftfornemmelse
og kropsposition).
Målgruppe
Børnene på Ellebækskolen (specialiseret Folkeskole for børn med særlige
behov).
Børnene kan have udfordringer med;
Sprog og kommunikation
Følelser og tanker
Kognition og læring
Fysik og kropsfornemmelse
Sanseintegration
Børn og voksne i Gørslev og omegn samt Køge Kommune.
Budget
Ansøgning Landsbypuljen Køge kommune 100.000 kr.
Ansøgning Friluftsrådet 255.500 kr.
Ellebækskolen budgetår 2019 100.000 kr.
I alt 445.500 kr.

11

Egøje Borgerforening
v. Nina Bjørnson

Skur til fælles haveredskaber.
Ønsker tilskud til et nyt skur på landsbyens fælles områder -Beths grund. Grunden
vedligeholdes af borgerforeningen og ejer haveredskaber, havetraktor, telt mm. som
opbevares i fælles skur som ønskes udskiftet.

15.000 kr.

Budget
15.000 kr. til skuret.
Opsættes af foreningen.
Beths grund er ejet af Herfølge Kirke.
Egøje Borgerforening modtog tilsagn på 12.000 kr. i 2. ansøgningsrunde til telt og
opbevaringstasker og tilskud på 28.500 kr. i 3. ansøgningsrunde til Vogn, Bord-bænkesæt,
Bordtennis.

6

