LANDSBYUDVALGET

Ansøgningsskema - projektpuljen
Landsbyudvalgets indsatsområder for 2019 blev godkendt på Byrådets møde
den 13. december 2018.
Bosætning og Branding
- Det gode værtskab
- Den gode historie
Fællesskab og samskabelse
- Samarbejde mellem landsbyer
- Byudvikling – hvor er de unge? Tænk nyt – stort og småt
Inden udfyldelse af ansøgningsskema:
 Læs ”Landsbyudvalgets tildelingskriterier”
 Udarbejd realistisk budget for projektet (angivelse af indtægter og
udgifter)
 Overveje tidsplan for projektet – dette i forhold til afrapportering
Foreningens navn:
Næsborg, Tolstrup og omegns borgerforening

Cvr-nummer:
32815065

Projektnavn:
Byforskønnelse af Næsborg og Tolstrup

Projektbeskrivelse:
I forbindelse med 2 projekter i hhv. Næsborg og Tolstrup, ansøger jeg på vegne
af borgerforeningen om 2 x 50.000 kr.
Næsborg har igennem de sidste 3 år arbejdet på at skabe et nyt nærmiljø i
byen med bålhytte, fællesplads mm. Det er lykkedes, og med mange stærke
kræfter i byen har vi ved fællesskab skabt det rum som skal skabe fundamentet
for mange dejlige timer sammen på tværs af byens borgere, med det formål, at
vi kan tiltrække nye unge borgere og deres børn til området. Vi er næsten i mål
med at bygge vores fælleshus//bålhytte, som forventes færdig i løbet af
forsommeren. Der er nu plads til de voksne og børnene kigger længselsfuldt på
den anlagte græsplæne ude foran vores bålhytte, hvor de håber på at der
kommer nogle legeredskaber. Vi ansøger derfor på vegne af borgerforeningen
om tilskud til etablering af godkendte legeredskaber til brug for børnene i
Næsborg og omegn.
I lyset af den fantastiske udvikling som Næsborg har haft har beboerne i
Tolstrup også fået lyst til at lave deres egen fællesplads. En privat person købte
et hus i byen i 2018 og overdragede for egen regning grunden til byens
borgere. Der blev sidste år ydet et tilskud på kr. 50.000 til etablering af bålhytte,
petanquebane mm. på denne plads. Der blev på daværende tidspunkt anmodet
om 100.000 kr. for at projektet kan lykkes, men vi modtog desværre kun
halvdelen. Det har efterfølgende vist sig værende nødvendigt at sammatrikulere
2 grunde til benyttelse af området, hvilket borgerforeningen har bekostet. En
ekstraudgift på ca. 10.000. kr. Vi er halvvejs, og beboerne står og tripper for at

komme i gang.
Jeg har valgt at lave en samlet ansøgning til begge projekter, idet begge
projekter hører under Næsborg, Tolstrup og omegns borgerforening.

Legeredskaber til grunden i Næsborg 50.000 kr.
Færdigetablering af grunden i Tolstrup 50.000 kr.
Ansøger om kr.: 100.000
Ansøgning sendes til maf@vesthimmerland.dk og skal være forvaltningen i
hænde senest den 1. april 2019.

