
Ansøgning om tilskud 

Fundraisergruppen tilknyttet PLEXUS og Idom-Råsted Borgerforening søger hermed om 75.000 kr. af 

vindmøllemidlerne til realisering af visionen: Fra hver har sit eget til sammen har vi meget. 

Visionen er borgerforeningens og er vedtaget med baggrund i borgermøder i PLEXUS i 2018. 

Visionens mål er: 

 At gøre Idom-Råsted til et godt sted at bo og leve for os, der bor her. 

 At gøre Idom-Råsted til et attraktivt valg for de, der overvejer at flytte til et landsbysamfund. 

 At være grundlag for fundraisergruppens ansøgninger hos eksterne fonde m.m. om økonomisk støtte til 

udvikling af Idom-Råsted 

Visionen har til dato generet følgende tilskud: 

LAG Holstebro-Struer                                  400.000 kr. 

EU Gastronomifond                                       20.000 kr.  

Liv og Land                                                    400.000 kr. 

DGI og DIF’s lokalforeningspulje                 50.000 kr. 

Trygfonden                                                   100.000 kr. 

Årets Landsby Region Midtjylland            150.000 kr. 

 

De eksterne tilskud er anvendt til: 

1) Byggeri af nyt kølerum og depotrum ved PLEXUS. 

2) Deltidsansættelse af projekt-koordinator/tovholder på visionen 

3) Udvikling og afvikling af MÆMA-koncept  

4) Tilskud til indkøb af nye letvægtsbander til PLEXUS 

5) Opstart af fælles-skaber-kultur i Idom-Råsted. 

Realiseringen af visionen har involveret et meget stort antal frivillige i Idom-Råsted i forbindelse med byggeri af 

kølerum og depotrum ved PLEXUS. 

Realiseringen af visionen har endvidere involveret mange frivillige i fundraiserudvalg og afvikling af MÆMA-

arrangementer. 

Ultimo 2019/primo 2020 forventes yderligere udvikling af MÆMA-konceptet og yderligere tiltag for at realisere del-

visionerne: Fælles-skaber-kultur og Idom-Råsted i Verden – Verden i Idom-Råsted. 

Ultimo 2019/primo 2020 skal visionen med afsæt i borgermøder videreudvikles og bearbejdes, så der er grundlag for 

nye fondsansøgninger til fortsat udvikling af landsbylivet i Idom-Råsted. 

Men den projektansvarlige på visionsplanen og fundraiserudvalget har behov for en arbejdskapital, så vi: 

 Kan realisere, de planer, der er baggrunden for de fonds-midler, der allerede er bevilget, herunder 

markedsføring af MÆMA-konceptet 

 Har mulighed for at tage hurtige beslutninger/initiativer, som fordrer mindre udgifter. 



Vi kan derfor ikke lægge et konkret budget for, hvad de 75.000 kr., som vi ansøger om, skal bruges til. 

Tilskuddet forventes anvendt ved udgangen af 2020. 

Der vil pr 1. juni 2020 og pr 1. december 2020 tilgå borgerforeningen en opgørelse over, hvad det forbrugte tilskud 

er anvendt til. 

Nye projekter og initiativer - hvorfor 

Idom-Råsted har gennem en årrække realiseret en række ideer og projekter, som ud ad til har skabt positiv 

opmærksomhed om lokalområdet, og ind ad til har styrket fællesskabsfølelsen og givet mange lyst til at være en del 

af frivilligheds-kulturen i området. 

Det lokale engagement er drivkraften i fastholdelsen af Idom-Råsted, som et bosætningssted med skole, dagpasning 

og faciliteter til idræt og kultur og et inkluderende fællesskab, som alle, der har lyst, kan blive en del af. 

Men engagementet skal hele tiden holdes i live med nye ideer og tiltag, som flest muligt i lokalsamfundet føler 

ejerskab til og involverer sig i. 

Det skal være spændende, involverende, udfordrende, sjovt og en gang imellem gerne også lidt anstrengende at bo i 

Idom-Råsted. 

Vi skal være stolte af det vores lokalsamfund er og kan. 

Fundraiser-udvalget vil derfor med afsæt i de ønsker og ideer, der fødes på borgermøder, søge midler hjem til flere 

projekter, som med udgangspunkt i visionen: Fra hver har sit eget til sammen har vi meget gør det muligt at 

realisere endnu flere ideer. 

Vi vil gå den lige vej med skæve ideer! 

Medlemmer af fundraiserudvalget: 

Helle Niewald, Idom Åvej 5.  Mobil:  61710267  Mail: helletorsbjerg@gmail.com 

Hans Jørgen Niewald, Idom Åvej 5. Mobil  21348246   Mail: hjniewald@gmail.com 

Denis Bredahl, Engholmvej   6 . Mobil 23 73 21 56    Mail: denis.bredahl.kristensen@gmail.com 

Ole Bøndergaard Jensen, Nr. Feldingvej   17 . Mobil. 21371725  Mail: oleboendergaard@hotmaqil.com 

Mette Vestergaard Jensen, Burlundvej            Mail: metbv@hotmail.com 

Anne Sofie Hermansen, Ormstrupvej              Mobil. 61467139          Mail: ash@sbk.dk 

Karen Margrethe Hartvigsen, Idomlundvej   25 Mobil  30134325  Mail: k.hartvigsen@mail.dk 

Sven Erik Ramsgaard, Burlundvej 6. Mobil: 61544182  Mail: sven.erik.ramsgaard@gmail.com 

 

 

 

 


