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.

1. Gørslev Idrætsforening – 12.000 kr.
Er en godkendt folkeoplysende forening, som modtager tilskud fra Køge Kommune. Teaterprojektører er dog ikke omfattet af det,
der kan gives tilskud til. Det ansøgte kan derfor støttes med landsbypuljemidler.
2. Slimminge Grundejerforening.
Har modtaget tilsagn om støtte på i alt 241.000 kr., og kan derfor fravælges i denne omgang.
3. Sædder Idrætsforening
Er en godkendt folkeoplysende forening, som modtager tilskud fra Køge Kommune. Belysning af bane r er et projekt, som
Kulturafdelingen overvejer at give tilskud til. Ansøgningen bør derfor fravælges.
4. Alkestrup Seniorklub
Er en godkendt pensionistforening under Velfærdsforvaltningen. Foreningen har i 2018 modtaget ca. 14.000 kr. i tilskud til n etop
aktiviteter, ture og arrangementer. Ansøgningen bør derfor fravælges.
5. Landsbyforeningen Gørslev og omegn
Ansøgningen om en udviklingsplan bør ses i sammenhæng med de ønsker fra andre landsbyer, der er modtaget i forbindelse med
kommuneplanen. Projektet kan derfor fravælges i relation til landsbypuljen.
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6. Landsbyforeningen Gørslev og omegn – 26.364 kr.
Projektet kommer flere end bare én landsby til gode, og det anbefales derfor at støtte projektet.
7. Landsbyforeningen Gørslev og omegn – 2.084 kr.
Projektet kommer flere end bare én landsby til gode, og det anbefales derfor at støtte projektet.
8. Svansbjerg Landsbylaug
Har modtaget tilsagn om støtte på i alt 50.000 kr. + oprensning af gadekær, og kan derfor fravælges i denne omgang.
9. St. Salby Landsbylaug – 75.000 kr.
Projektet bør støttes, da der blev givet afslag til samme i 2. ansøgningsrunde med henvisning til økonomien. Der skæres 5.000 kr.
af budgettet.
10. Ellebækskolen Gørslev – 50.000 kr.
Projektet kan støttes med halvdelen af det ansøgte med henvisning til geografisk fordeling af midlerne.
11. Egøje Borgerforening
Har modtaget tilsagn om støtte på i alt 40.000 kr., og kan derfor fravælges i denne omgang.
I alt 165.448 kr.
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