Indstillinger Forstadspuljen 2017

Emne
Antal

Anlægsprojekt,
bygningsanlæg

Identitet,
Inventar &
Anlægsprojekt, BeboerFællesarrangem dokumentation og
friareal
Sum
/Forsamlings- ent /Aktiviteter formidling
7
19 og Klubhus 17
4
9

56

Søgt for

3.320.496,50

8.718.154,50

2.054.777,25

1.269.600,00

274.662,00

15.637.690,25

Indstillinger

1.102.496,50

5.467.717,00

374.075,00

399.600,00

244.662,00

7.588.550,50

Budgetbelastning

950.044,92

Sagsnummer Emne

001-2017

002-2017

Anlægsprojekt,
bygningsanlæg

Anlægsprojekt,
bygningsanlæg

4.623.205,11

Ansøger

Agedrup
Forsamlingshus

Polarstjernen,
DDS (Blå spejder)

310.482,25

Ansøgt beløb

331.668,00

Projekttitel

210.917,00

Projektbeskrivelse/
formål

At sikre, at
forsamlingshuset er
med til at skabe
attraktive muligheder
i lokalområdet og
udbrede et positivt
kendskab til Bullerup,
Agedrup og Vester
Kærby.

Budgetbelastn
Budget
ing
Budget 2017 +tillæg
11.657.876,84 9.676.040,00

Restpulje

Total

6.426.317,28

Projektindhold

Udskiftning af
eternittag med
Udskiftning af
restlevetid på 1-2
205.722,50 eternittag
år.
Etablering af
servicebygning
At øge glæden ved og med bad og
mulighederne for at toiletter ved
Toiletbygning på dyrke friluftsliv og
bålhytte og
Vandværksgrun spejderarbejde i
sheltere på
100.000,00 den
lokalområdet.
Vandværksgrunde
n, Stenløsevej.

Difference
Indstillet

Målgruppe

Samarbejdspartn
ere
Indstilling

Brugere af
forsamlingshuset,
hvoraf hovedparten
kommer fra
lokalområdet.

Agedrup Rundt,
Agedrup Sogns
Beboerforening,
Fold dig ud i
Fjordager, KHS
Kunstgalleri

Indstillet

Spejdergruppens
medlemmer og
deres familier,
andre spejdere,
skoleklasser og
børnehave m. fl.

Ingen nævnt.

Afslag

1

159.882,00

132.702,06

11.817.758,84

9.808.742,06

3.129.208,34
8.688.550,50

2.469.424,78
7.339.317,28

Indstillet beløb Budgetbelastning

205.722,50

Forudsætninger for
Vurdering ift. kriterier
bevilling
Ansøger har i mail den
Det vurderes, at projektet udvikler og
7/12 2016 ønsket at
understøtter eksisterende tiltag i
reducere det ansøgte
lokalområdet, og ligeledes gavner og er
tilgængeligt og åbent for en bred kreds af beløb i forhold til
ansøgningen med
lokalområdets borgere, har lokal
forankring og tilfredsstiller flere gruppers 100.000 kr. Der er
behov og interesser. Endvidere styrker og korrigeret for dette i det
understøtter projektet identiteten i
indstillede beløb. Vi
lokalområdet. Der er tale om et
opfordrer til, at ansøger
løbende afsætter midler
renoveringsprojekt, der understøtter
205.722,50 afholdelse af aktiviteter.
til egenfinansiering også
af større
anlægsopgaver, som
skal sikre
forsamlingshusets
fortsatte eksistens og
Projektet
udvikling. har fået
midler fra 2:1-puljen.

Grøn: Involverer
civilsamfundet i
høj grad
Gul: Angiver, at
projektet
involverer
civilsamfundet i
mindre grad.
Rød: Angiver
begrænset eller
ingen involvering
af
civilsamfundet.
Afvejning af
civilsamfundets
involvering

Gul

Gul

003-2017

Anlægsprojekt,
bygningsanlæg

Lumby Borgerog Kulturhus

004-2017

Anlægsprojekt,
bygningsanlæg

Fyens
Væddeløbsbane
Odense

005-2017

006-2017

Anlægsprojekt,
bygningsanlæg

Anlægsprojekt,
bygningsanlæg

Foreningen
Lumby Mølle

Fjordager
Idrætsforening

At etablere et borgerog kulturhus i Lumby
med mulighed for at
gennemføre
Etablering af
aktiviteter, som andre
Lumby Borger- lokaler samlingssteder
1.375.000,00 og Kulturhus
ikke egner sig til.
At understøtte
Ponytravskolens
udvikling og give
bedre muligheder for
Pony Travskolen undervisning i
465.000,00 FVB Odense
ponytrav og pasning
af ponyer

Køb og
istandsættelse af
tidligere
købmandsforretnin Alle borgere i
g i Lumby
Lumby og omegn.
Etablering af ekstra
ponybokse og
lokale til ophold og
undervisning på
Fyens
Væddeløbsbane. Børn over 7 år.

Lumby IF88,
Lumby og Stige
Sogne, Lumby
Skytteforening,
Lumby Skole,
Lumby Sogns
Lokalhistoriske
Forening, Lumby
og Omegns
Borgerforening. Afslag

Pony Travskolen
FVB Odense
Afslag
Sjov og Fritid i
Lumby, Lumby og
Omegns
Borgerforening,
Lumby
Forsamlingshus,
At varetage
Lumby-Stige
nødvendig reparation,
Menighedsråd,
så Lumby Mølle
Næsby
bevares intakt og
Menighedsråd,
brugbar som et synligt
Allesø Næshoved
vartegn og
Udskiftning af
Udskiftning af
Lumby Mølles årligt Broby
omgang/galleri samlingspunkt for
galleri/omgang på ca. 7000
Menighedsråd,
396.774,00 på Lumby Mølle Lumby.
Lumby Mølle
besøgende.
Indstillet
Det danske
Spejderkorps,
Lumby-Stige
Gruppe, Allesø
Næsbyhoved
Broby
Husflidsforening,
Dartklubben

Etablering af
hæve-sænke
springgrav i
520.000,00 Agedruphallen

At etablere en
tidssvarende hævesænke springgrav i
Agedruphallen mht.
sikkerhed, anvendelse
og udvikling af
aktiviteter og
samarbejder.

Lokalområdets
børn, unge og
voksne, Fjordager
IFs medlemmer,
Reetablering af
kommunale
springgraven i
institutioner, øvrige
Agedruphallen som foreninger og andre Agedrup Skole,
hæve-sænke
brugere af
Ung Nord og
springgrav.
Agedruphallen
Get2Sport

2

Indstillet

-

-

-

-

396.774,00

500.000,00

Ansøgningen indstilles til afslag, idet
projektet er uden egenfinansiering eller
anden finansiering; der er kun frivillig
arbejdskraft. Ved projekter over 500.000
kr. forventes, at der søges om finansiering
fra andre kilder. Bæredygtigheden i
projektet vurderes at være begrænset,
idet det vurderes, at driften af huset vil
blive vanskelig. Ligeledes er det
vurderingen, at renoveringen ikke kan
løses inden for den ansøgte økonomi. Der
er ikke udarbejdet detaljeret overslag over
udgifterne til istandsættelse. Der kan blive
stillet yderligere krav i forb. med
byggesagsbehandling, der kan have
yderligere økonomiske konsekvenser.
Etablering af forsamlingshus kræver en
ansøgning og godkendelse af bygningsmyndigheden. Etablering af værelser til
udlejning på ejendommen kræver
planmæssig godkendelse.
Det vurderes, at ansøgningen
udelukkende kommer PonyTravklubben til
gavn. Forstadspuljen kan ikke yde støtte til
projekter, der kun kommer én forenings
brugere til gavn. Hovedansøger er et A/S,
som ikke kan søge forstadspuljen.

Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområdet, og ligeledes gavner og er
tilgængeligt og åbent for en bred kreds af
lokalområdets borgere, har lokal
forankring og tilfredsstiller flere gruppers
behov og interesser og har bred
opbakning. Endvidere styrker og
understøtter projektet identiteten i
329.322,42 lokalområdet.
Det vurderes, at ansøgningen styrker
foreningsaktiviteter, hvor der er et stort
potentiale i lokalområdet, samt
samarbejde mellem flere aktører i
lokalområdet. Det vurderes, at projektet
udvikler og understøtter eksisterende
tiltag i lokalområdet, og at lokalområdet
er gået sammen på tværs af foreninger og
institutioner mv. og søger midler til at
fremme deres lokalområde. Ligeledes at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
borgere, har lokal forankring og
tilfredsstiller flere gruppers behov og
interesser og har bred opbakning. Der er
tale om at renoveringsprojekt, der
understøtter afholdelse af aktiviteter. Ved
projekter på over 500.000 kr. forventes
anden finansiering, hvorfor bevillingen er
415.000,00 beskåret.

Grøn

Rød

Grøn

Grøn

007-2017

008-2017

009-2017

010-2017

011-2017

Anlægsprojekt,
bygningsanlæg

Anlægsprojekt,
friareal

Anlægsprojekt,
friareal

Anlægsprojekt,
friareal

Anlægsprojekt,
friareal

AgedrupBullerup
Boldklub

Odense
Skateboard
Forening

Forældreforenin
gen Sct. Hans
skolegård

Lumby IF

Odense
Beachvolley Klub

udvidelse af
258.000,00 klubhus

Skatebowl i
Sankt Jørgens
490.000,00 Park

At sikre rimelige
rammer til afvikling af
Agedrup-Bullerup
Boldklubs aktiviteter
og skabe et bredere
fundament
At
forbedre for
videreudvikling af
anvendelsesmulighed
klubben.
ernes
af
betonramperne på
skatearealet i Skt.
Jørgens Parken for
forskellige
målgrupper.

Udvidelse af
klubhus på
Agedrup Stadion
beliggende på
Agedrup Skole.

Klubbens
medlemmer samt
lokalområdets
beboere børn, unge
Ingen nævnt.
og ældre

Modernisering af
nedslidte
betonramper på
skaterarealet i Skt.
Jørgens Parken.

Børn og unge fra
fritidsordninger,
klubber,
ungdomsskoler og
børn og voksne fra Odense
lokalområdet.
Streethouse

At etablere et
aktivitetsområde,
At styrke motorikken hvor alle redskaber
og balanceevnen for styrker og udvikler
Forældreforenin børn, der anvender
børnenes
gen Sct. Hans
skolegården på Sct.
balanceevne og
58.750,00 skolegård
Hans Skole
motoriske sanser.

25.000,00 Fodboldpool

Beachpark
Dalum bevægelse for
800.000,00 alle

Projektet er en ny
måde at få folk i
klubben.

Anskaffelse og
opsætning af
fodboldpool i
Lumby IF 88

Udvidelse af
sandarealer til
Optimering af
beachvolley og
mulighed for træning, indretning af
events og ophold
friluftsområde,
gennem forbedring og etablering af
udvikling af
petanquebaner og
udendørsanlæg ved andre opholds- og
Dalumhallen
bevægelsesarealer.

Afslag

Indstillet

-

490.000,00

Børn og unge, som
har udfordring med
motorikken og
Sct. Hans Skole er
balanceevnen.
medansøger
Afslag

-

Alle beboere i
Lumby og
medlemmer af
Lumby IF 88

Ingen nævnt.

Afslag

-

Odense
Beachvolley Klub,
DHG Håndbold og
FDFs medlemmer
lokale brugere,
institutioner og
skoler.

DHG Håndbold,
FDF Dalum,
Dalum
Idrætsring,
Dalumhallen,
Dalumskolen.

Afslag - dog
mulighed for
senere
forelæggelse
for
Økonomiudva
lget

-

3

Det vurderes, at ansøgningen
udelukkende kommer ansøger til gavn.
Forstadspuljen kan ikke yde støtte til
projekter, der kun kommer én forenings
brugere til gavn.
Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområdet, og ligeledes gavner og er
tilgængeligt og åbent for en bred kreds af
lokalområdets borgere, og endvidere
tilfredsstiller flere gruppers behov og
406.700,00 interesser.
Foreningens formål er "at indsamle
økonomiske midler i form af økonomisk
støtte fra forældre og virksomheder, som
ubeskåret går til skolen til at opsætte
legeredskaber i skolegården". Det
vurderes, at der er tale om en ansøgning
om et projekt, der i forvejen hører under
kommunens drifts- og anlægsansvar, som
forstadspuljen ikke støtter. Udgifter til
drift og årlige eftersyn er ikke afklaret.
Det vurderes, at ansøgningen
udelukkende kommer ansøger til gavn.
Forstadspuljen kan ikke yde støtte til
projekter, der kun kommer én forenings
brugere til gavn. Der er tale om en
ansøgning til sportsudstyr. Midler til dette
kan muligvis søges i DIFs pulje til
Det
vurderes, at projektet ikke er
boldrekvisitter.
tilstrækkeligt belyst mht. hyppighed og
varighed af stævner og støjniveau, eller
om anlægget som helhed kan byggesagsgodkendes. Der er kommet en indsigelse
fra beboere på Mejerivej i forhold til
etablering af anlægget. Ligeledes er det
ikke tilstrækkeligt belyst, hvorvidt
projektet er forankret og støttet af
civilsamfundet og grupper af borgere i
lokalområdet, eller om projektet snarere
har en bydækkende/ fyndækkende
karakter. Ansøger opfordres til i dialog
med naboer og lokalområdet at kvalificere
projektet yderligere i forhold til
mulighederne for at realisere projektet.
Økonomiudvalget har i drøftelsesagen
tilkendegivet, at de ønsker, at der arbejdes
videre med projektet mhp. en yderligere
belysning og senere tilbagemelding til
Økonomiudvalget i forhold til myndighedsog naboforhold, forankring i lokalområdet,
og hvorvidt projektet er bydækkende/
fyndækkende, jf. indstillingen.

Rød

Bevillingen er under
forudsætning af, at
anlægget kan
byggesagsgodkendes.

Gul

Gul

Rød

Gul

012-2017

Anlægsprojekt,
friareal

Foreningen
Bolbro
Bevægelsespark

At udvide Bolbro
Bevægelsespark til at
omfatte familier med
førskolebørn,
herunder også
flygtningefamilier, og
Familier i aktive skabe et inkluderende
lokalt fællesskab.
483.585,00 fællesskaber

013-2017

Anlægsprojekt,
friareal

Fredemarks
Rideklub

Lokalområde
samarbejde og
udviklingsmuligh
28.000,00 eder for alle

014-2017

Anlægsprojekt,
friareal

Odense
Boligselskab

440.386,00 Stærmosehaven

015-2017

Anlægsprojekt,
friareal

Næsby Idræts
Forening Cykelmotion

MTB spor i
100.000,00 Stavis Ådal

016-2017

Anlægsprojekt,
friareal

Ubberud Idræts
Forening

8.000,00 Lyd til folket

017-2017

Anlægsprojekt,
friareal

Dalum
Idrætsforening

Bevægelsesomr
åde for skole og
275.000,00 fritid

018-2017

Anlægsprojekt,
friareal

Højby Skytte- og
Gymnastikforeni
ng

315.000,00 Multibane Højby

Dansktræning i
Bolbro
Brugerhus,
Etablering af
Bolbro Gif
område med
redskaber til yngre Familier med yngre Håndbold, Bolbro
børn, herunder
Børnehus, Privat
børn og et
børnepasser i
rekreativt område flygtninge- og
indvandrerfamilier Bolbro.
til ophold.
Indstillet
Ophængning af
spejle for enden af
dressurbane mhp Ryttere på alle
at rytterne skal få niveauer, børn,
handicappede og
Kerteminde
bedre
Kommune
Afslag
fornemmelse for eliteniveau.
samspil
med
At
etablere
hesten.
multibane,
moderne
Grundejerforenin
legepladser for
gen
små og store børn, Beboere,
Brobygårdparken,
motionsredskaber, institutioner,
foreninger,
DUI - Leg og
hyggekroge,
samarbejdspartner
virke,
grillpladser og en
e, studerende m.fl. Rosengårdskolen Indstillet
dufthave.
Børn, unge og
Etablering af et
Ung Vest, Cykling
permanent
voksne,
Odense Kidz,
mountainbikespor, lokalområdets
foreninger, skoler, Kroggårdsskolen,
hvor der kan
Næsby Skole,
institutioner,
dyrkes
mountainbike som ungdomsskoler og Næsby Skole Cykling
Indstillet
cykelklubber.
rekreation og på
mere ambitiøst
Idrætsforeningens
plan.
medlemmer,
trænere og
frivillige, Ubberud Ubberud
Opsætning af
Idrætsforening,
Skole,
højtalere på
Fodboldafdelinge
lokalområdets
Ubberud Stadion. borgere,
n
Afslag
Etablering af
bevægelsesområde
med fokus på
koordination og
Børn og unge i og
motorik,
uden for
understøttet af
skoletiden,
tilhørende appforeningsbrugere
funktion på
Tingløkkeskolens og andre borgere i
lokalområdet.
Tingløkkeskolen. Indstillet
område.

At forbedre
udendørsfaciliteter på
eksisterende ridebane
ved Fredemarksgård.
At etablere et
samlingssted, som
kan styrke
sammenhængskraften
i lokalområdet og øge
den sociale kapital i
boligområdet
Stærmosegården ved
at invitere beboere og
institutioner fra det
omgivende
At
etablere etind
nyti
lokalområde
aktivitets-,
samlingsboligområdet.
og træningsområde
for mountainbikere i
alle aldre ved Stavis Å.
At skabe et
udeområde, hvor
Ubberud
Idrætsforenings
aktører, medlemmer,
trænere og frivillige
har mulighed for at
benytte musik og
At
skabe et
højtalere.
nyskabende
aktivitetsområde med
fokus på motorik og
bevægelse for at
understøtte
samfundsopgaven
med at øge den
fysiske aktivitet.
At etablere
tidsvarende og
fleksible rammer i
forbindelse med
Højby Skytte- og
Gymnastiksforenings Etablering af
multibane ved
faciliteter, som kan
understøtte fodbold Højby Hallerne.
og andre udendørs
aktiviteter.

Fodboldafdelingen i
Højby S&G og
øvrige afdelinger,
Højby Skole og SFO
og Ung Syd, lokale Højby Skole, Ung
beboere.
Syd.
Indstillet

4

483.585,00

-

440.386,00

100.000,00

-

275.000,00

315.000,00

Det vurderes, at projektet er nyskabende
og enestående og udvikler og understøtter
eksisterende tiltag i lokalområde, og at
lokalområdet er gået sammen og på tværs
af foreninger, institutioner mv. søger
midler til at fremme og udvikle deres
lokalområde. Ligeledes vurderes det, at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
borgere, har lokal forankring og
tilfredsstiller flere gruppers behov og
401.375,55 interesser og har bred opbakning.
Projekter, der allerede har modtaget
midler fra forstadspuljen kan ikke
modtage midler igen. Der blev også søgt
om midler til spejle i 2016, men beløbet
viste sig at være for lille.
Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområdet, og ligeledes gavner og er
tilgængeligt og åbent for en bred kreds af
lokalområdets borgere, har lokal
forankring og tilfredsstiller flere gruppers
behov og interesser. Endvidere styrker og
understøtter projektet identiteten i
365.520,38 lokalområdet.

Foreningen bør sikre sig
den fornødne forsikring.
Ansvar kan ikke
fraskrives. Det
anbefales, at ansøger
knytter en rådgiver med
rådgiveransvar til
projektet.
Grøn

Gul
Bevillingen er under
forudsætning af, at
anlægget kan
byggesagsgodkendes.
En forudsætning for
bevillingen er, at der
knyttes rådgiver med
rådgiveransvar til
Grøn
projektet.
Den endelige
Det vurderes, at projektet udvikler og
udformning og det
understøtter eksisterende tiltag i
endelige omfang skal
lokalområdet, og ligeledes gavner og er
godkendes af Park og
tilgængeligt og åbent for en bred kreds af Vej. Udbetaling af
lokalområdets borgere og har lokal
bevillingen afventer
83.000,00 forankring.
aftalen med Park og Vej Grøn
og nyt
Det vurderes, at det ikke er tilstrækkeligt finansieringsbudget på
belyst, at ansøgningen kommer andre end baggrund af denne.
Ubberud Idrætsforening Fodboldafdeling
til gavn. Forstadspuljen kan ikke yde støtte
til projekter, der kun kommer én forenings
brugere til gavn.
Rød
Det vurderes, at projektet er nyskabende
og enestående og udvikler og understøtter
eksisterende tiltag i lokalområde.
Ligeledes vurderes det, at projektet
gavner og er tilgængeligt og åbent for en
bred kreds af lokalområdets borgere, har
lokal forankring og tilfredsstiller flere
Det forudsættes, at
gruppers behov og interesser. Det
anlægget er offentligt
vurderes, at projektet understøtter
228.250,00 eksisterende foreningsaktiviteter.
tilgængeligt.
Grøn
Bevillingen er under
Det vurderes, at projektet udvikler og
forsætning af, at
understøtter eksisterende tiltag i
projektet kan
lokalområde. Ligeledes vurderes det, at
byggesagsgodkendes.
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets Der skal tilknyttes
rådgiver med
borgere, har lokal forankring og
rådgiveransvar til
tilfredsstiller flere gruppers behov og
261.450,00 interesser.
Gul
projektet. Odense
Kommune skal
kvalitetssikre anlæg af
multibanen.

019-2017

020-2017

Anlægsprojekt,
friareal

Anlægsprojekt,
friareal

Tornbjerg
Gymnasium

H/F
Søndergaards
Haver

021-2017

Anlægsprojekt,
friareal

Allerup gamle
Have

022-2017

Anlægsprojekt,
friareal

Allerup gamle
Have

023-2017

Anlægsprojekt,
friareal

Den Magiske
Gryde

024-2017

Anlægsprojekt,
friareal

KFUM's Boldklub
Odense

Tornbjerg
495.500,00 Aktivitetspark

200.000,00 Legeplads

At etablere Tornbjerg
Aktivitetspark med
mulighed for fysisk
udfoldelse.
Lokalområdet får et
fritidsanlæg, og to
klasser på Tornbjerg
Gymnasium
udarbejder som deres
årsprøve i faget
Almen
Studieforberedelse
At
opføre en ny og et
innovativtlegeplads,
moderne
studieprojekt
om
som
kan bevare
anlæg af
sammenholdet
og
crossfit/parkouranlæg
skabe
nye relationer
. tværs af
på
generationer.

At bevare og udvikle
Allerup Gamle Have
gennem en
modernisering, så den
Modernisering lever op til dagens
af
standarder og bliver
svømmebassin i attraktiv og mere
Allerup gamle
behagelig for
Have brugerne, og så
512.000,00 foliebelægning driften bliver billigere.
At bevare og udvikle
Allerup Gamle Have
og gøre haven til et
udflugtsmål for
Etablering af
småbørnsfamilier
2.087.500,00 børnebassin
gennem udbygning af
faciliteter
At
etableretiletsmåbørn.
naturligt legested for
lokale små børn - og
med ophold for
voksne - og bidrage til
lokalområdets
sammenhængskraft
Nye muligheder og bringe foreninger
for leg og
og institutioner
bevægelse for
sammen på tværs af
400.000,00 de helt små
traditionelle skel.
At sikre en udvikling
og opkvalificering af
faciliteterne på
KFUMs fodboldbaner,
at sikre attraktive
rammer året rundt og
Kunstgræsbane/ at sikre
1.000.000,00 aktivitetsbane
tilgængelighed til
idrætsfaciliteter for
ressourcesvage
borgere.

Etablering af
faldunderlag og
crossfitstativer/par
kourblokke. Antal,
kombination og
dimensioner
fremkommer ved
samarbejde
mellem
entreprenør og de
elever, der
deltager i
Etablering
projektet. af
legeplads i H/F
Søndergaards
Haver.

At tætne og
modernisere
svømmebassin ved
montering af
foliebelægning på
bund, sider og
bassinets kant.

Holluf Pile Skole,
Holluf
Pile/Tornbjerg
Idrætsforening,
Gymnasiets elever, Grundejerforenin
lokalområdets
gen Slagkrogen,
skoleelever,
Grundejerforenin
idrætsforeningen, gen Viben,
lokalområdets børn Grundejerforenin
og unge.
gen Holluf Pile.
Indstillet
Medlemmer og
deres familier og
lokalområdets
børn.

Ingen nævnt.

Afslag

Allerup-Thorup
Kultur- og
Beboerforening,
Højby Skytte- og
Gymnastikforenin
g
Indstillet
Allerup-Thorup
Kultur- og
Småbørnsfamilier Beboerforening,
med småbørn, der Højby Skytte- og
Etablering af et
endnu ikke har lært Gymnastikforenin
børnesoppebassin. at svømme.
Afslag
g
Fodboldklubben
OKS, Ældresagen,
Ejerslykkeskolen,
Havebæk
Plejecenter,
Børn fra 0--6 år,
Spejdergruppen
Etablering af
forældre og andre De frie Fugle,
legeområde ved
voksne og øvrige
pædagogstudere
daginstitutionen
institutioner, børn nde fra UCL,
Den magiske gryde og voksne i
legeforskere fra
på Vissenbjergvej lokalområdet.
Indstillet
SDU.
Lokalområdets
borgere,
skoleklasser og
foreninger.

Klubbens
medlemmer,
områdets øvrige
klubber,
Etablering af
institutioner og
kunstgræsbane på beboere i alle
KFUMs anlæg.
aldersgrupper.

CSV, UngVest,
Provstegårdskole
n, Tarup Skole
Boligsocialt Hus. Indstillet
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495.500,00

-

500.000,00

411.265,00

-

500.000,00

-

400.000,00

332.000,00

1.000.000,00

830.000,00

Det vurderes, at projektet er nyskabende
og enestående og udvikler og understøtter
eksisterende tiltag i lokalområde,
endvidere at ideen kan udbredes og være
til inspiration for andre lokalområder.
Ligeledes vurderes det, at projektet
gavner og er tilgængeligt og åbent for en
bred kreds af lokalområdets borgere, har
lokal forankring, tilfredsstiller flere
gruppers behov og interesser og har bred
opbakning.
Det vurderes, at ansøgningen
udelukkende kommer haveforeningen til
gavn. Forstadspuljen kan ikke yde støtte til
projekter, der kun kommer én forenings
brugere til gavn
Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområdet, og ligeledes gavner og er
tilgængeligt og åbent for en bred kreds af
lokalområdets borgere og har lokal
forankring. Endvidere styrker og
understøtter projektet identiteten i
lokalområdet. Der er tale om et
renoveringsprojekt, der rummer et
element af modernisering. Ved projekter
på over 500.000 kr. forventes anden
finansiering, hvorfor bevillingen er
beskåret.
Ved projekter på over 500.000 forventes,
at der søges om finansiering fra andre
kilder. Der er ikke angivet andre kilder i
ansøgningen. Den angivne
egenfinansiering kan ikke kapitaliseres.
Der er tale om frivilligt arbejde.
Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområde, og at lokalområdet er gået
sammen og i fællesskab på tværs af
foreninger, institutioner og grupper af
borgere har søgt midler til at fremme og
udvikle deres område. Ligeledes vurderes
det, at projektet gavner og er tilgængeligt
og åbent for en bred kreds af
lokalområdets borgere, har lokal
forankring og bred opbakning.
Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområde. Ligeledes vurderes det, at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
borgere, har lokal forankring, tilfredsstiller
flere gruppers behov og interesser og har
bred opbakning.

Det anbefales, at
ansøger knytter en
rådgiver til projektet.

Grøn

Rød

Det forudsættes, at der
indhentes flere tilbud jf.
Tilbudslovens regler om
modtagelse af offentlig
støtte. Ligeledes
forudsættes det, at der
knyttes rådgiver med
rådgiveransvar til
projektet.
Gul

Gul

Grøn
Bevillingen er under
forudsætning af, at der
knyttes en rådgiver
med rådgiveransvar til
projektet, og at Odense
Kommune skal
kvalitetssikre anlæg og
Grøn
driftsbudgetter for
kunstgræsbanen.

Anlægsprojekt,
friareal

Grundejerforenin
gen Villasminde

Bellinge
499.433,50 aktivitetspark

Foreningen Stige
Bådehavn

Bevarelse af
500.000,00 Stige Bådehavn

027-2017

Anlægsprojekt,
friareal
Inventar &
Beboer/Forsamlings- og
Klubhus

028-2017

Inventar &
BeboerLumby og
/Forsamlings- og Omegns
Klubhus
Borgerforening

029-2017

Inventar &
BeboerBrugerforeninge
/Forsamlings- og n ved Bolbro
Klubhus
Brugerhus

030-2017

Inventar &
Beboer/Forsamlings- og Fjordager
Klubhus
Idrætsforening

025-2017

026-2017

031-2017

Bridgeklubben
Bolbro
Brugerhus

Inventar &
BeboerDalum
/Forsamlings- og Lystfiskerforenin
Klubhus
g

Bridgeklubben
Bolbro
7.500,00 Brugerhus

Egøgårdvej
Grundejerforenin
g, Børnehuset
Etablering af
Kosmos, Rasmus
fællesområde i
Rask Skolen,
Bellinge med
Ådalskolen,
legeområde og
Børneinstitution
motionsudstyr som
Rasmus Rasksupplement til
Børn, unge, voksne Højme (8
eksisterende borde og ældre i
børnehuse),
og bænke.
lokalområdet.
Indstillet
Børnehuset
Kærsgård,
Stige Bådehavns
Dagplejer og
At bevare Stige
medlemmer og
Privat dagplejer.
Bådehavns
familier,
kulturhistoriske og
gæstesejlere,
rekreative værdier,
beboerne i Stige,
Stige
sikre forbedringer og Etablering af nye lokale institutioner Borgerforening,
øget tilgængelighed, spuns på havnens (børnehaver og
Stige Friskole og
og at områdets
indvendige side,
SFO'er), Stige
Børnehave,
brugere fortsat kan
nyt LED lysanlæg Jagtforening, byens Odense Havn,
færdes trygt og
og ny beton
øvrige borgere og Odense
sikkert på havnen.
flydebro.
turister.
Indstillet
Kommune.
At give borgerne i
området mulighed for
Anskaffelse af fem
Bolbro
at spille bridge i
bridgeborde.
Borgere i området. Brugerhus.
Afslag
Bolbro Brugerhus
samt øge det sociale
netværk.
At skabe et
fællesområde, der
favner alle
aldersgrupper og
befolkningsgrupper i
lokalområdet og
derved sikre et stærkt
lokalområde, hvor
beboerne kan mødes
og opholde sig på
tværs af
tilhørsforhold.

At anskaffe nye borde
til Lumby og omegns
Borgerforening og alle
andre foreninger i
19.940,00 Nye borde
lokalsamfundet.
At højne niveauet af
information gennem
tydelig digital
information via
Digital
infoskærme og
information og stærkere internet, og
modernisering at faciliteter fremstår
72.000,00 af Brugerhuset imødekommende i
At
skabe
moderne og
Bolbro
Brugerhus.
indbydende rammer i
Renovering og Fjordager
indvendige
Idrætsforenings
fornyelser af
klubhus mhp. at gøre
klubhus og
klubhuset til
inventar i
omdrejningspunkt for
fodboldafdeling et levende, sjovt,
220.863,00 en
lærerigt og
inspirerende
fællesskab.

Indkøb af 8
klapborde.
Indkøb af stærkere
internetforbindelse
, infoskærme og
pc'er til indgang,
cafe og køkken,
ombetrækning af
stole og indkøb af
borde og stole.

Alle borgere i
Lumby og omegn.

Ingen nævnt.
Arbejdsgruppen
Lysningen,
Ældresagen, DOF
Paarup
Aftenskole,
Alle der anvender Diabetes
Brugerhuset eller Motivation,
Stadionvej 50/47
Bolbro
Fjordager IFs
Lokalforum,
fodboldafd., børn, Seniorer uden
Udskiftning af
unge og voksne i
grænser, ADHDtæppe,
nærområdet og
foreningen Fyn
nedbrydning af
Fjordager
andre, der måtte
m.fl.
væg, etablering af ønske at bruge
Idrætsforening,
foldedør og delvist faciliteterne,
Fjordager IF
nyt el, anskaffelse herunder øvrige
Fodbold, Lokale
af nyt inventar.
medlemmer af FIF. Håndværkere.
Dalumhallerne,
Dalum
Skytteforening,
At gøre samlingssalen
Områdets
Konferencebord i Dalum
Gulvslibning og
Foreningens
beboere,
e og gulvslibning Lystfiskerforenings
indkøb af nye
medlemmer og
Klubbens
44.043,00 af samlingssalen hus brugervenlig.
borde.
områdets beboere. medlemmer.
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468.246,00

500.000,00

-

Afslag

Indstillet

Afslag

Indstillet

40.000,00

-

22.950,00

Bevillingen er under
forudsætning af, at
ansøger påtager sig
driften og årligt eftersyn
af anlægget fra
anlægget er etableret.
Forstadspuljen kan ikke
støtte service/driftsaftale på
anlægget, hvorfor
Grøn
bevillingen reduceres
med
et beløbtil,
svarende
Vi
opfordrer
at
til den i ansøgningen
ansøger
løbende
nævnte driftsaftales
afsætter
midler til
værdi.
egenfinansiering
også af
Det vurderes, at projektet udvikler og
større anlægsopgaver,
understøtter eksisterende tiltag i
som skal sikre
lokalområdet, og ligeledes gavner og er
bådehavnens fortsatte
tilgængeligt og åbent for en bred kreds af eksistens og udvikling.
lokalområdets borgere og har lokal
En forudsætning for
forankring. Endvidere styrker og
projektet er, at der
understøtter projektet identiteten i
knyttes rådgiver med
415.000,00 lokalområdet.
Grøn
rådgiveransvar til
Det vurderes, at ansøgningen
projektet. Der gøres
udelukkende kommer ansøger til gavn.
opmærksom på, at
Forstadspuljen kan ikke yde støtte til
Tilbudslovens regler for
projekter, der kun kommer én forenings
brug af offentlige tilskud Rød
Lumby
brugereog
tilOmegns
gavn. Borgerforening har ikke skal overholdes.
selv nogen lokaler, men benytter Lumby
Skoles faciliteter til sine arrangementer.
Ansøgningen belyser ikke, hvorfor det er
ansøgers opgave at anskaffe nye borde, og
at det ikke er skolens opgave at stille
inventar til rådighed i skolens lokaler, og
dermed en kommunal drifts- og
vedligeholdsopgave, som forstadspuljen
Gul
ikke kan støtte.
Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområdet. Ligeledes vurderes det, at Bevillingen gives til en
infoskærm ved
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets indgangen og
borgere, har lokal forankring, tilfredsstiller ombetrækning af stole,
flere gruppers behov og interesser og har indkøb af stole, borde
33.200,00 bred opbakning.
og transportvogn.
Grøn
Det vurderes, at lokalområdet er gået
sammen og i fællesskab på tværs af
foreninger, institutioner og grupper af
borgere har søgt midler til at fremme og
udvikle deres område. Ligeledes vurderes
det, at projektet gavner og er tilgængeligt
og åbent for en bred kreds af
lokalområdets borgere og har lokal
388.644,18 forankring.

-

Det vurderes, at det ikke er tilstrækkeligt
godtgjort, at projektet kommer andre end
én forenings medlemmer til gode.
Forstadspuljen kan ikke støtte projekter,
der kun støtter en forenings medlemmer.

Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområde. Ligeledes vurderes det, at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
19.048,50 borgere og har lokal forankring.

Gul
Der bevilges midler til
nye borde. Vi opfordrer
til, at ansøger løbende
afsætter midler til
egenfinansiering af
løbende
Gul
renoveringsopgaver,
som skal sikre husets
fortsatte eksistens og
udvikling.

032-2017

Inventar &
Beboer/Forsamlings- og
Klubhus
Lumby IF

033-2017

Inventar &
BeboerStøtteforeningen
/Forsamlings- og NBK Event Klubhus
Næsby Boldklub

034-2017

035-2017

036-2017

037-2017

038-2017

Inventar &
Beboer/Forsamlings- og
Klubhus
Inventar &
Beboer/Forsamlings- og
Klubhus

Næsbyhoved
Broby
Forsamlingshus

Aasum Sogns
Beboerforening

Inventar &
Beboer/Forsamlings- og Squash Center
Klubhus
Danmark

Inventar &
BeboerAllerup Thorup
/Forsamlings- og kultur- og
Klubhus
beboerforening

Inventar &
BeboerDavinde Beboer/Forsamlings- og og
Klubhus
Forsamlingshus

Etablering af bordeog bænkesæt ved
multibane i Lumby.
At etablere
muligheden for at
kunne tilbyde et
Oplevelses- og oplevelses- og
aktivitetstelt
aktivitetstelt opstillet
på arealerne ved
Næsby Boldklub mhp.
At
gøre det
muligt at
at tilbyde
forskellige
holde
foredrag, spille
aktiviteter.
musik og anvende
AV udstyr og
internet i
internet
Næsbyhoved Broby
forbindelse
Forsamlingshus
At anskaffe yderligere
telte, køleboks og
Supplement af belysning, der
teltudstyr
supplerer udstyr
anskaffet for tidligere
bevilling fra
forstadspuljen
At sikre gode
faciliteter for styrkeog konditionstræning
for både bredde- og
elitespillere i hhv. OBBordtennis,
Talentcenter FYN,
Dansk Squash
Forbunds Kraftcenter
og centerets daglige
Forbedring af
brugere i Odense
træningsområde Squash Club.

Bord22.000,00 /bænkesæt

250.000,00

91.000,00

33.500,00

125.000,00

At udvide
mulighederne for at
afholde
arrangementer i
Allerup
AV anlæg til
Forsamlingshus, hvor
Allerup
der skal anvendes
59.625,00 Forsamlingshus projektor og lydanlæg

At forbedre Davinde
Forsamlingshus'
køkken såvel
funktionelt som
Forbedring af
hygiejnemæssigt
køkken i
mhp. at kunne
Davinde
betjene op til 90
100.000,00 Forsamlingshus personer.

Indkøb og
opsætning af
borde og
bænkesæt.

Alle beboere i
Lumby, alle
klubbens
medlemmer.

Foreninger,
Anskaffelse af telt klubber, skoler,
9x36 m, borde,
børnehaver og
stole og lys.
institutioner.

Køb og installation
af musikanlæg og Borgere i området
etablering af
og i resten af
internetforbindelse Odense.
Anskaffelse af
telte, køleboks og
belysning.

Indkøb og
opstilling af
træningsudstyr i
Squash Center
Danmark

Indkøb og
montering af
lærred, projektor
og lydanlæg.

Ingen nævnt.

Indstillet

Der nævnes en
række mulige
interessenter.
Afslag
Spurvelundskolen
,
Brobyaktivisterne
,
Petanqueklubben
, Kegleklubben,
Line Dance, Nye
Venner (Odense). Indstillet
Åsum Bylaug,
Åsum
Menighedsråd,
Afslag
Åsum
Idrætsforening.

Alle beboere i
Aasum Sogn
Dansk Squash
Forbunds Nationalt
Kraftcenter, OB
Bordtennis - talent
og elitespillere,
Talentcenter Fyn
Odense Squash
Club, Squash
Center Danmarks
almene brugere,
Odense Skiklub,
DSqF, OB
Tennis Club
Bordtennis, SCD,
Odense, BK 77,
Afslag
Odense Garnisons OSC
Idrætsforening

Medlemmerne af
Allerup Thorup
Kultur- og
Beboerforening og
beboere i
nærliggende
Allerup Gamle
forstæder.
Have

Nærområdets børn
og voksne, lokale
foreninger og børn
Indkøb og
og voksne fra
installation af
omkringliggende
industriopvaskema landsbyer samt de
skine, stålborde og der lejer
nyt komfur.
forsamlingshuset. Ingen nævnt.
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22.000,00

-

91.000,00

-

-

Indstillet

59.625,00

Indstillet

100.000,00

Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområde. Ligeledes vurderes det, at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
18.260,00 borgere og har lokal forankring.
Det vurderes, at det ikke er tilstrækkeligt
godtgjort, at der er et behov og en
efterspørgsel efter aktivitetsteltet, som
der ansøges om. Der mangler
dokumentation for samarbejdspartnere
Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområdet. Ligeledes vurderes det, at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
borgere, har lokal forankring og
tilfredsstiller flere gruppers behov og
75.530,00 interesser.

-

Tilsvarende projekt har allerede modtaget
midler fra forstadspuljen.

Det vurderes, at det ikke er tilstrækkelig
godtgjort i ansøgningen, at der er
brugergrupper ud over foreningens egne
medlemmer. Der mangler dokumentation
for opbakning fra samarbejdspartnere.
Forstadspuljen kan ikke støtte projekter,
der kun kommer én forenings medlemmer
til gavn.
Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområde, og at lokalområdet er gået
sammen og i fællesskab på tværs af
foreninger, institutioner og grupper af
borgere har søgt midler til at fremme og
udvikle deres område. Ligeledes vurderes
det, at projektet gavner og er tilgængeligt
og åbent for en bred kreds af
lokalområdets borgere, har lokal
forankring og tilfredsstiller flere gruppers
49.488,75 behov og interesser.
Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområdet, og at lokalområdet er gået
sammen og i fællesskab på tværs af
foreninger, institutioner og grupper af
borgere har søgt midler til at fremme og
udvikle deres område. Ligeledes vurderes
det, at projektet gavner og er tilgængeligt
og åbent for en bred kreds af
lokalområdets borgere, har lokal
forankring og tilfredsstiller flere gruppers
83.000,00 behov og interesser.

Gul

Gul
Bevillingen er under
forudsætning af, at
foreningens formue, i
tilfælde af en evt.
opløsning, anvendes i
overensstemmelse med
foreningens formål eller
Grøn
til tilsvarende almene
formål.

Gul

Rød

Grøn

Grøn

039-2017

Inventar &
Beboer/Forsamlings- og Foreningen
Klubhus
Lumby Mølle

040-2017

Inventar &
Beboer/Forsamlings- og Allerup gamle
Klubhus
Have

041-2017

Inventar &
Beboer/Forsamlings- og Aasum
Klubhus
idrætsforening

Opstilling af borde- og
bænkesæt ved Aasum Anskaffelse af
Idrætsforenings
borde- og
bænkesæt.
7.500,00 Bord/bænkesæt multibane

Sjov og fritid i
Lumby, Lumby og
Omegns
Borgerforening,
Lumby
Forsamlingshus,
Lumby-Stige
Menighedsråd,
Næsby
Menighedsråd,
Allesø Næshoved
Broby
Besøgende på
Menighedsråd,
Lumby Mølle.
Afslag
Det danske
Spejderkorps,
Lumby-Stige
Gruppe, Allesø
Besøgende i Allerup AllerupThorup
Næsbyhoved
Gamle Haves
KulturBroby og
friluftsbad.
Beboerforening.
Husflidsforening, Afslag
Dartklub
Aasum bylaug,
Alle medlemmer af Aasum
foreningen og
Menighedsråd,
beboere i Aasum
Aasum Sogns
Sogn.
Beboerforening. Indstillet

042-2017

Inventar &
Beboer/Forsamlings- og Aasum
Klubhus
idrætsforening

Anskaffelse af
opvaskemaskine for
at lette de frivilliges
arbejde ved møder og
klubarrangementer
Indkøb og
for Aasums
installation af
6.000,00 Opvaskemaskine foreninger.
opvaskemaskine.

Alle medlemmer af
foreningen og
beboere i Aasum
Sogn.

Aasum bylaug,
Aasum
Menighedsråd,
Aasum Sogns
Beboerforening.

Indstillet

6.000,00

043-2017

Inventar &
Beboer/Forsamlings- og Aasum
Klubhus
idrætsforening

Indkøb af ekstra
borde og stole til
Aasum
Idrætsforening.

Medlemmer i
Aasum
Idrætsforening og
alle beboere i
Aasum Sogn.

Aasum bylaug,
Aasum
Menighedsråd,
Aasum Sogns
Beboerforening.

Indstillet

25.000,00

Kulturprojekt: At
færdiggøre
kulturhuset Den
gule Svale mhp.
foredrag,
koncerter, event
space, køkken mv.
Naturprojekt:
Istandsættelse af
jernbanevogn til
kontor til
naturprojektet.

Hesbjerg
Naturarium,
Kultuprojektet:
Hesbjerg Fonden,
Beboere i Odense Luis
og oplandet.
Gøglerforening,
Naturprojektet:
Hesbjerg Skov
skoleklasser, fynske A/S, LØS,
børn, unge og
Nordfyns
ældre.
Biavlerforening. Afslag

044-2017

Fællesarrangeme Hesbjerg
nt/Aktiviteter
Beboerforening

Faciliteter til
udesalg af
Møllekringle på
70.806,25 Lumby Mølle

Etablering af udesalg
af møllekringle, kaffe
og te mv. på Lumby
Mølle.
Forbedring af
energiforbruget i
Allerup Gamle Have
ved udskiftning til
moderne og mere
900.000,00 Energiforbedring bæredygtig
opvarmningsform.

Anskaffelse af ekstra
borde og stole til
Stabelstole og
arrangementer i
sammenklappeli Aasum Idrætsfornings
25.000,00 ge borde
klubhus.
At samle og fremme
de mange initiativer
og institutioner, der
arbejder på at
virkeliggøre Hesbjergs
potentiale som et
levende og
inspirerende
bæredygtigt miljø, en
natur- og kulturzone
med liv og læring som
Natur-kultur
grundessens.
725.000,00 Zone projekt
Desuden at støtte og
facilitere nuværende
og kommende events
og samarbejder,
workshops mv.

Anskaffelse og
opsætning af
mobilt udekøkken
til salg af føde- og
drikkevarer.
Udskiftning af
gammelt oliefyr og
varmtvandsbehold
er og installation af
luft til vand
varmepumpesyste
m.
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-

-

7.500,00

Det vurderes, at ansøgningen
udelukkende kommer ansøger til gavn.
Forstadspuljen kan ikke yde støtte til
projekter, der kun kommer én forenings
brugere til gavn

Ved projekter på over 500.000 forventes,
at der søges om finansiering fra andre
kilder. Der er ikke angivet andre kilder i
ansøgningen.
Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområde. Ligeledes vurderes det, at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
6.225,00 borgere og har lokal forankring
Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområde. Ligeledes vurderes det, at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
borgere, har lokal forankring og
tilfredsstiller flere gruppers behov og
4.980,00 interesser.
Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområde. Ligeledes vurderes det, at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
borgere, har lokal forankring og
tilfredsstiller flere gruppers behov og
20.750,00 interesser.
Det vurderes, at det ikke i tilstrækkelig
grad er godtgjort, at projektet ligger inden
for forstadspuljens kriterier i forhold til
understøttelse af lokalsamfundet,
tilgængelighed, åbenhed, forankring og
flere gruppers behov og interesser.
Projektet opfordres til at søge
samarbejdspartnere i lokalområdet uden
for Hesbjerg mhp. at sikre en bredere lokal
forankring og styrke ansøgningen og
nærmere beskrive aktivitetsniveauet,
karakteren af aktiviteterne og disses
målgrupper.

Rød

Gul

Gul

Gul

Gul

Gul

045-2017

046-2017

047-2017

048-2017

Fællesarrangeme
nt/Aktiviteter
Skibhusforum

Fællesarrangeme Gl. Ejbyhavens
nt/Aktiviteter
Naboforening

Støtteforeningen
Fællesarrangeme Jernalderlandsby
ens Venner
nt/Aktiviteter

Identitet,
dokumentation
og formidling

Rulkedalens
Grundejerforenin
g

At støtte og
videreudvikle den
positive synergi i
Skibhuskvarteret, som
Skibhusforum har
været med til at
Videreudvikling skabe. Dette skal ske
af lokalt
gennem nye
civilsamfund i
tværgående netværk
165.000,00 Skibhuskvarteret og aktiviteter.

At skabe identitet,
tilhørsforhold og
nærvær i området Det
gamle Ejby, Odense
SØ ved at styrke
sociale relationer og
fællesskab på tværs af
området ved at samle
beboerne og støtte
naboskabsfremmende
85.600,00 Kend din nabo initiativer.
At skabe et unikt
fritidstilbud, der
kombinerer
naturoplevelse,
historisk viden og
håndværksmæssige
færdigheder mhp. et
fællesskab på tværs af
alder og med
kulturhistorie som det
sammenbindende
294.000,00 Odins Jernalder element i
Jernalderlandsbyen.

Fredens Kirke,
Afholdelse af 3
Skibhuscentret,
borgermøder om
Aftenskolen
f.eks. historie,
1748, Kvickly
kultur og miljø,
Skibhusvej,
afholdelse af
Fredens Kirkes
studiekredse,
Beboere i
Menighedsråd,
opsætning af
Skibhuskvarteret, Nordfyns Bank,
historiske tavler og lokale foreninger, Mødecenter
anlæg af
institutioner, skoler Odense, CaViThe,
petanquebane.
og forretningsliv.
Skibhusavisen
Indstillet
Opsætning af
tavler til
markedsføring af
arrangementer,
indkøb af telt mhp.
afholdelse af
FABBO afd. 0122,
arrangementer,
Bregnevej/Toftep
etablering af
arken B, FABBO
vejkantsbibliotek
afd. 0121
og borde- og
Anemonevej, FDF
bænkesæt og grill Alle beboere i
Odense 5. kreds,
til opsætning i Gl. foreningens
3 dagplejere i
Ejbyhaven - grønt område - det
området.
gamle Ejby.
Indstillet
område mellem
Underskrifter fra
Vildrosevej og
Tilrettelæggelse,
48 børn,
Vedbendvej.
markedsføring og
Børnehusene
gennemførelse af
Stærekassen og
aktiviteter med
Eventyrgården,
fokus på praktisk
Spurvelundskolen
historieformidling,
, Pædagogerne
socialt samvær og
Spurvelundskolen
historiefortælling, Børn og unge, men , Næsby Skole,
herunder midler til også familier og
Kroggårdskolen.
arbejdsløn til
frivillige fra
Lokal
tovholder.
lokalområdet.
sundhedsplejersk Indstillet
e, Foreningen
Aktiv Historie

At gøre det mere
attraktivt at bo i
Rulkedalen og
lokalområdet gennem
et styrket samarbejde
Rulkedalens
mellem lokale
Minibibliotek - aktører, herunder at Etablering af to
Glæd din nabo sætte fokus på
udendørs boghuse
på fællesareal.
10.500,00 med en god bog glæden ved bogen.

Beboere i
Rulkedalen,
Rulkehøjen,
Volderslevhaven,
Bjergmarken,
Skovbrynet og
familier med børn i
Rulkedalens
Børnehus.

Rulkehøjens
Grundejerforenin
g, Rulkedalens
Børnehus.
Indstillet
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105.000,00

Det vurderes, at projektet er nyskabende
og enestående og udvikler og understøtter
eksisterende tiltag i lokalområde, og at
lokalområdet er gået sammen og i
fællesskab på tværs af foreninger,
institutioner og grupper af borgere har
søgt midler til at fremme og udvikle deres
område. Ligeledes vurderes det, at ideen
kan udbredes og være til inspiration for
andre lokalområder. Endvidere vurderes
det, at projektet gavner og er tilgængeligt
og åbent for en bred kreds af
lokalområdets borgere, har lokal
forankring, tilfredsstiller flere gruppers
behov og interesser og styrker og
87.150,00 understøtter identiteten i lokalområdet.

Bevillingen gives til
medvirken i Skibhus by
Night, Skibhusfestival,
historiske tavler,
petanquebane og
byskilte. Den endelige
placering af
petanquebanen og de
historiske skilte et sted i
Skibhuskvarteret skal
godkendes af Park og
Vej.
Grøn

85.600,00

Det vurderes, at projektet er nyskabende
og enestående og udvikler og understøtter
eksisterende tiltag i lokalområde, og at
lokalområdet er gået sammen og på tværs
af foreninger, institutioner mv. søger
midler til at fremme og udvikle deres
lokalområde. Ligeledes vurderes det, at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
borgere, har lokal forankring og
tilfredsstiller flere gruppers behov og
interesser og styrker og understøtter
71.048,00 identiteten i lokalområdet.

Bevillingen er under
forsætning af, at den
endelige placering
godkendes i Park og Vej. Grøn

209.000,00

10.500,00

Det vurderes, at projektet er nyskabende
og enestående og udvikler og understøtter
eksisterende tiltag i lokalområde, og at
lokalområdet er gået sammen og på tværs
af foreninger, institutioner mv. søger
midler til at fremme og udvikle deres
lokalområde. Ligeledes vurderes det, at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
borgere, har lokal forankring og styrker og
173.470,00 understøtter identiteten i lokalområdet.
Det vurderes, at projektet er nyskabende
og enestående og udvikler og understøtter
eksisterende tiltag i lokalområde, og at
lokalområdet er gået sammen og i
fællesskab på tværs af foreninger,
institutioner og grupper af borgere har
søgt midler til at fremme og udvikle deres
område. Ligeledes vurderes det, at ideen
kan udbredes og være til inspiration for
andre lokalområder. Endvidere vurderes
det, at projektet gavner og er tilgængeligt
og åbent for en bred kreds af
lokalområdets borgere, har lokal
forankring, tilfredsstiller flere gruppers
behov og interesser og styrker og
8.715,00 understøtter identiteten i lokalområdet.

Der bevilges ikke til
messedeltagelse i 2018.
Der bevilges til
understøttelse af
projektet i 2017, hvorfor
arbejdsløn til tovholder
beskæres med 50% til
70.000 kr., svarende til
437 timer.
Grøn

Grøn

049-2017

Identitet,
dokumentation
og formidling

Foreningen er
under
udarbejdelse

050-2017

Identitet,
dokumentation
og formidling

Allesø-BrobyNæsby
Lokalhistoriske
Forening og Arkiv

051-2017

Identitet,
dokumentation
og formidling

Aasum Sogns
Lokalhistoriske
Arkiv

052-2017

Identitet,
dokumentation
og formidling

Korup Lokalråd

053-2017

Identitet,
dokumentation
og formidling

Agedrup Sogns
Lokalhistoriske
Forening

054-2017

Identitet,
dokumentation
og formidling

Agedrup Sogns
Lokalhistoriske
Forening

Overtagelse og
renovering af
Davindes gamle
sprøjtehus,
At skabe en lokal
formidling af
rasteplads og
sprøjtehusets
samlingssted centralt i historie og
Sprøjtehuset Davinde med byens
opsætning af
Davindes grønne gamle sprøjtehus som borde- og
96.000,00 kaffeplet
centrum.
bænkesæt.
At forbedre og øge
Udstyr til
mulighederne for at Indkøb af pc,
lokalarkivet. Pc + bearbejde og
skærm og backup
skærm og
til brug i
registrere arkivalier
arkivarbejdet.
14.500,00 backup
og uploade til
arkivernes
fællesdatabase
Arkibas for AllesøAt
give øget mulighed
Broby-Næsby
for
bogbytte, ud over
Lokalhistoriske
åbningstiden
i
Forening og Arkiv.
"Bogbytteren", som
har 4000 bøger,
gennem opstilling af Anskaffelse og
opstilling af 2
Etablering af 2 udendørs boghuse i
Aasum.
udendørs boghuse.
10.000,00 bogkasser

Der er tale om et
borgerdrevet
projekt, hvor en
initiativgruppe
arbejder med at
etablere en
forening. Der
afholdes
visionsseminar i
byen, herunder Indstillet
drøftes
Alle med interesse i sprøjtehuset
den tidligere Allesø- også.
Næsbyhoved Broby
Kommune.
Ingen nævnt.
Indstillet
Områdets
lokalbefolkning og
turister, særligt
cykelturister, idet
sprøjtehuset ligger
på vejen til
Sanderumgaards
romantiske have.

Aasum bylaug,
Aasum
Menighedsråd,
Aasum
Alle beboere i
Idrætsforening.
Aasum Sogn
Der er en
At give borgerne i
forventning fra
Korup overblik over
Etablering af
ansøger om, at
aktiviteter og tilbud, hjemmeside, hvor
samtlige
En fælles
at markedsføre,
alle tilbud fra
foreninger og
platform for
synliggøre og
foreninger og
institutioner i
borgere i
muliggøre afholdelse institutioner i
lokalområdet vil
Korupområdet af aktiviteter gennem Korup-området
Alle borgere i Korup bakke op. Der
30.000,00 (hjemmeside)
øget information.
synliggøres.
Sogn.
vedlægges ikke
dokumentation.
Færdiggørelse af
At styrke forståelsen sognefilm - råfilm
for Agedrup Sogns
fra 1950'erne og
Borgere i Agedrup
historie og vise den
1960'erne og
Sogn, såvel
historiske udvikling
produktion af 10
tilflyttere som
vha. udvalgte
korte
mangeårige
beboere, desuden
Da Agedrup blev kulturspots, dvs. korte film/kulturspots
40.000,00 stor
film.
om lokalområdet. lokale skoler.
Ingen nævnt.
At formidle Agedrup
Sogns Lokalhistoriske
Sognets beboere og
Forenings arkivalier til
andre med
borgere, der besøger
Computer til
tilknytning til
arkivet, ved
5.000,00 præsentationer arrangementer og
Indkøb af pc.
Agedrup Sogn
Ingen nævnt.
aktiviteter.
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Indstillet

96.000,00

79.680,00

14.500,00

12.035,00

10.000,00

8.300,00

Afslag

-

Indstillet

40.000,00

33.200,00

Indstillet

5.000,00

4.150,00

Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområdet. Ligeledes vurderes det, at
ideen kan udbredes og være til inspiration
for andre lokalområder. Endvidere at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
borgere, har lokal forankring og ligeledes
styrker og understøtter identiteten i
lokalområdet.
Det vurderes, at projektet gavner og er
tilgængeligt og åbent for en bred kreds af
lokalområdets borgere, har lokal
forankring og ligeledes styrker og
understøtter identiteten i lokalområdet.
Det vurderes, at projektet er nyskabende
og enestående og udvikler og understøtter
eksisterende tiltag i lokalområdet.
Ligeledes vurderes det, at ideen kan
udbredes og være til inspiration for andre
lokalområder. Endvidere vurderes det, at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
borgere, har lokal forankring og
tilfredsstiller flere gruppers behov og
interesser.
Driften af hjemmesiden er uafklaret. Det
vurderes, at det ikke er tilstrækkelig
godtgjort , at projektet er lokalt forankret,
og at der er lokal opbakning til projektet.
Projektet opfordres til at gå i dialog med
andre tiltag, der markedsfører aktiviteter i
Korup, f.eks. korupportalen.dk mhp. at
afklare mulighederne for samarbejde og
koordinering.
Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområde. Ligeledes vurderes det, at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
borgere, har lokal forankring og
tilfredsstiller flere gruppers behov og
interesser. Endvidere at projektet styrker
og understøtter identiteten i
Det
vurderes, at projektet udvikler og
lokalområdet.
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområde. Ligeledes vurderes det, at
projektet gavner og er tilgængeligt og
åbent for en bred kreds af lokalområdets
borgere og har lokal forankring

En forudsætning for
bevillingen er, at der
etableres en forening ,
der kan overtage
ejerskab og drift af
sprøjtehuset med det
nævnte formål, og som
Odense Kommune kan
støtte.

Gul

Grøn

Gul

Grøn

Gul

055-2017

056-2017

Identitet,
dokumentation
og formidling

Identitet,
dokumentation
og formidling

At få mulighed for at
optage TV-Korups
indslag i det nye UHDformat.

TV-Korup

46.162,00 Digital kamera

Lumby Sogns
Lokalhistoriske
Forening

At indsamle,
registrere og formidle
Anskaffelse af
arkivalier fra Lumby
22.500,00 kopieringsudstyr Sogn.
-

-

Anskaffelse af
kameraer,
vidvinkellinser og Befolkningen i
hukommelseskort nærområdet i
til UHD-format.
Korup.

Korup
Idrætsforening.

Indstillet

Anskaffelse af ny
kopimaskine til
Lumby Sogns
Lokalhistoriske
Arkiv.

Ingen nævnt.

Indstillet

Lokalområdets
beboere og andre
med interesse for
Lumby Sogn.
Borgerbudgettering
Reservation af
midler til
borgerbudgettering
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46.162,00

22.500,00

Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområdet, og at lokalområdet er gået
sammen og på tværs af foreninger,
institutioner mv. søger midler til at
fremme og udvikle deres lokalområde.
Ligeledes vurderes det, at projektet
gavner og er tilgængeligt og åbent for en
bred kreds af lokalområdets borgere, har
lokal forankring og tilfredsstiller flere
gruppers behov og interesser. Endvidere
at projektet styrker og understøtter
46.162,00 identiteten i lokalområdet.
Det vurderes, at projektet udvikler og
understøtter eksisterende tiltag i
lokalområde, og at lokalområdet er gået
sammen og på tværs af foreninger,
institutioner mv. søger midler til at
fremme og udvikle deres lokalområde.
Ligeledes vurderes det, at projektet
gavner og er tilgængeligt og åbent for en
bred kreds af lokalområdets borgere og
18.675,00 har lokal forankring.

440.000,00

365.200,00

660.000,00

547.800,00

Grøn

Gul

