
Uddeling af Vindmøllemidler april 2021 
  

Borgerforeningen har denne gang modtaget 7 ansøgninger til et samlet beløb på 215.300,- kr. Projekterne er 

meget forskellige og bidrager alle til Idom-Råsted. Grundet de mange projekter har Borgerforeningen måttet 

prioritere. Der er uddelt i alt 90.000, - kr.  

  

Alle ansøgninger kan læses på Borgerforeningens hjemmeside. I det nedenstående kan der læses en kort 

begrundelse for tildelingen.  

  

Bestyrelsen har vurderet ansøgningerne jf. vedtægterne, men i lige så høj grad haft fokus på overskriften for 

vores Visionsplan ’’Fra hver har sit eget, til sammen har vi meget’’. Visionens tre ben er (1) Fællesskaber-kultur, 

(2) Idom-Råsted i Verden og verden i Idom-Råsted samt (3) Smagen af Idom Råsted.  

Borgerforeningen ser gerne, at vindmøllemidlerne vokser. Det vil sige, at de bruges som løftestang i 

hjemsøgningen af yderligere midler. Hvis du har et projekt eller en aktivitet som kommer lokalområdet tilgode, 

så er du velkommen til at kontakte fundraiserudvalget.  Udvalget hjælper gerne med erfaringer og praktisk 

arbejde. 

  

Henvendelse til Helle Niewald. Tlf. 61 71 02 67 

  

PROJEKTER TILDELT MIDLER: 
  

Projekt: Indkøb af flygel 

Ansøger: Foredragsforeningen 

Ansøgt: 15.000 kr. til indkøb af 2. prioritet eller 30.000 kr. til indkøb af 1. prioritet.  

Tildelt: 30.000 kr.  
  

Begrundelse for tildeling:  

Borgerforeningen tildelte i april 2020 30.000 kr. til indkøb af et flygel. Dette beløb er igen søgt, og bevilget. Dvs. 

at Borgerforeningen i alt har bevilget 60.000 kr.  

Baggrunden for de to tildelinger er, at Foredragsforeningen imellem de to tildelinger har lagt et stort arbejde i at 

hjemsøge midler. Der er desuden lagt vægt på, at Foredragsforeningen gennem lokal støtte har rejst 24.850 kr.  

Der indkøbes nu et flygel til brug i Plexus til 151.000 kr.  

Det nye flygel giver mulighed for, at Foredragsforeningen, det lokale foreningsliv og andre brugere af Plexus kan 

afvikle musikalske arrangementer af høj kvalitet.  

Borgerforeningen ser desuden muligheden i, at det indkøbte flygel vil åbne op for nye musikalske fælles-

aktiviteter.  

 

Projekt: Masterclasses og madras 

Ansøger: Cirkusskolen CirkO 

Ansøgt: 41.000 kr.  

Tildelt: 29.000 kr.  
  

Begrundelse for tildeling:  

Cirkusskolen CirkO har søgt til at få masterclasses med kvalificerede undervisere udefra samt en madras.  

Det er centralt for tildelingen, at cirkusskolen med midlerne kan løfte nuværende cirkuselevers niveau og 

uddanne dem til hjælpetrænere. På sigt vil det skabe mulighed for større hold for lokale og udefrakommende 

børn.  

Borgerforeningen ser Cirkusskolen som en styrke lokalt, idet det er en attraktiv og anderledes fritidsaktivitet for 

vores børn og unge.  

Cirkusskolen er med til at bringe verden til Idom-Råsted – og Idom-Råsted ud i verden.  

  

Projekt: Legeplads ved Solkær 

Ansøger: Idom-Råsted Skole og Børnehus Solkær 

Ansøgt: 52.500 kr.  

Tildelt: 20.000 kr.  
  

Begrundelse for tildeling:  

Legepladsen trænger til en gennemgående renovering, og det tildelte beløb er tiltænkt som løftestang til at søge 

flere midler. Ansøger opfordres til samarbejde med fundraiserudvalget i dette arbejde.  

Borgerforeningen vurderer, at renoveringen af legepladsen understøtter vores Fælleskaber-kultur, idet vi alle 

har adgang til at bruge legepladsen, bålhytten, det kommende bålsted osv. Renoveringen vil gøre stedet mere 

attraktivt for os alle, og forhåbentligt skabe gode rammer for samvær.  

For udefra kommende gæster vil legepladsen også være mere attraktiv for sociale aktiviteter.  

  

Projekt: Arrangementer forår 2021 

Ansøger: Landsbylaboratoriet 



Ansøgt: 21.300 kr.  

Tildelt: 11.000 kr.  
  

Begrundelse for tildeling:  

Landsbylaboratoriet har søgt til tre lokale arrangementer: Landsbymøde 180° version 3.0, Visioner fra 

Vandkanten og HØST. 

Arrangementerne skaber på hver deres måde dialog, møder, oplevelser og glæde – de vil være Idom-Råsteds 

fælles genåbningsfest.  

Borgerforeningen vurderer, at arrangementerne styrker vores lokale fællesskab samtidigt med, at vi møder 

verden og verden møder os.  

  

  

  

IKKE TILDELT MIDLER 
  

Projekt: Sider + inventar til bålhytte 

Ansøger: Projektgruppen Lilleåvej 

Ansøgt: 40.000 kr.  

Begrundelse for afslaget:  

Borgerforeningen ser muligheden for mange arrangerede og spontane fælles-aktiviteter ved bålhytten ved 

Lilleåvej.  

I afslaget er der dog lagt vægt på, at projektet færdiggøres i sin nuværende form. Borgerforeningen opfordrer til, 

at bålhytten prøves af, så behovet for yderligere tilpasning i højere grad er kendt.  

Borgerforeningen opfordrer desuden til, at der arbejdes på at søge andre midler hjem.  

  

Projekt: Brændeovn til bålhytte 

Ansøger: Idom-Råsted Skole og Børnehus Solkær 

Ansøgt: 15.500 kr.  

Begrundelse for afslaget:  

Børnehuset har haft brug for at Corona-tilpasse bålhytten med en brændeovn, så børnene har kunnet være mere 

ude. Brændeovnen er indkøbt og har været i brug i en længere periode.  

I afslaget er der netop lagt vægt på disse forhold.  

Borgerforeningen opfordrer til, at der i højere grad gøres opmærksom på, at brændeovnen må benyttes af alle 

(evt. anderledes/mere skiltning).  

(en anden må gerne bløde op her, hvis det er…) 

  

Projekt: Madmødet 2021 

Ansøger: MÆMA 

Ansøgt: 5000 kr.  

Begrundelse for afslaget: 

Borgerforeningen har vurderet, at udgiften til arrangementet vil være under PR-budgettet, frem for under 

Møllemidlerne. Madmøde 2021 får altså de midler, som er nødvendige til afvikling.  

Der bliver stor attraktion, når fødevareministeren, flere borgmestre og andre politikere gør et stop hos os for at 

høre om visionen og MÆMA. Det bliver en forårsfest, hvor vi kan vise, hvilke resultater vi kan opnå i vores 

landsbyfællesskab, når vi står sammen og vil det samme.  

  

  

Tak for alle ansøgningerne.  

  

Næste ansøgningsfrist: 31. oktober 2021 (90.000 kr.).  

Borgerforeningen opfordrer i kommende ansøgningsrunder alle til at søge til små som store projekter som 

gavner vores fællesskab og vores lokalområde.  
  

 


