Områdefornyelse Bolderslev - Offentliggørelse af Puljegruppe

Har du en ide til et initiativ eller projekt i Bolderslev som
kan bringe Bolderslev videre – så er der mulighed for
økonomisk støtte

I områdefornyelsesplanen for Bolderslev, udgør projekt nr. 6 ”puljen” en mulighed
for at støtte lokale initiativer og små projekter som en del af helhedsplanen.
Aabenraa kommune har besluttet at nedsætte en lokal forankret puljegruppe til at
administrere, og dermed beslutte, hvilke initiativer og projekter de kan støttes.
Første fase løber indtil april 2020. I denne fase er der kr. 200.000,- som ramme.
Dvs. at der kan skabes aktiviteter og støttes projekter for et ganske væsentligt
beløb over de næste 10 måneder.
Der er krav til projekt beskrivelser og dokumentation for at initiativer og projekter
kan støttes. Endvidere skal der være en projektansvarlig som står bag det
specifikke initiativ eller projekt samt et udfyldt fakta ark som beskriver projektet.
Puljen er en del af områdefornyelsesplanen for Bolderslev og er støttet af

For at administrere og prioritere har Aabenraa Kommune sammen med Bolderslev
Lokalråd nedsat en puljegruppe. Denne gruppe dækker et repræsentativt udvalg af
lokale foreninger, erhverv og institutioner i Bolderslev.
Puljegruppe består af
Henning Frisk
Kirsten Schneider

Formand Bolderslev Lokalråd
Kasserer Bolderslev Lokalråd

Mikki Hall Walz
Erik Schneider
Birger Jørgensen
Otto Jørgensen
Frederik Rasmussen

Næstformand Bolderslev Lokalråd
Næstformand Bjolderup & Uge sogns H&H-forening
Formand BVU
Formand Bolderslev Fritidscenter
Formand Skolebestyrelsen Bolderslev Skole

Leif Hinrichsen

Formand Idræt for Alle

Hvis du har, projektet eller initiativet, indenfor det geografiske afgrænsede område
vist på kortet nedenfor, kan du kontakte Henning Frisk, formand Bolderslev
Lokalråd på mail info@bolderslev.dk for yderligere information.
Yderligere info kan findes i dokumentet ”274159-19_v1 puljeregler område” som er
vedhæftet denne offentliggørelse.
Næste møde i puljegruppen er mandag d. 12/8 2019. Projekter og initiativer der
ønskes behandlet på mødet, bedes være puljegruppen i hænde senest 5/8 2019.
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