
KFUM Spejderne søger 46.066 til et mastesejl – der er mobilt.  

Borgerforeningen har besluttet at tildele ansøgningen 20.000 kr.  

Borgerforeningen ønsker, at beløbet kan bruges som løftestang til andre ansøgninger 

ved div. fonde til realisering af projektet. KFUM Spejderne påtænker, at mastesejlet 

kan bruges ved andre arrangementer i og omkring Idom-Råsted. Dette spiller godt 

sammen med vores delekoncept - ideen om ”fra hver har sit eget til sammen har vi 

meget”. 

 

 

Byfestudvalget søger 17.500 til årets byfest.  

Borgerforeningen har besluttet at tildele ansøgningen 10.000 kr.  

Byfesten samler os på tværs af eksisterende fællesskaber og skaber nye muligheder 

for samvær ved flere forskellige aktiviteter i løbet af den planlagte uge. 

 

 

De frivillige ved Akela hytten og Byskoven søger 3750 kr. til en trimmer.  

Borgerforeningen har besluttet at tildele ansøgningen 3750 kr. 

Det vurderes, at det frivillige arbejde udgør en stor værdi for alle borgere der benytter 

de områder der vedligeholdes. Derudover vil indkøbet af en trimmer hjælpe de 

frivillige med udførelsen af arbejdet i og omkring Akela hytten og Byskoven. 

Borgerforeningen anbefaler, at trimmeren opbevares i delebanken så den er til gavn 

for flere.    

 

 

Mai Akstrup og Bruno Mikkelsen søger 24.900 kr. til bålplads i Råsted.  

Borgerforeningen har besluttet at tildele ansøgningen 14.000 kr.  

Der gives støtte til følgende: stålbord, træbeskyttelse, pensler, Bon-fire m. tilbehør, 

hængekøjer m. stolper, gasflaske med indhold og beplantning mod vest.  

Det vurderes, at støtte til projektet vil gavne fællesskabet i Idom-Råsted og skabe et 

nyt udflugtssted. Både bålredskaber og hængekøjer vil være opbevaret i bokse på 

pladsen til frit brug for alle. 

 

 

Kvinde- og spirekoret søger 10.000 kr. til diverse udgifter i forbindelse med 

opstarten af de to kor.  

Borgerforeningen har besluttet at tildele ansøgningen 10.000 kr. 

Kvinde- og spirekoret er et nystartet tiltag som samler borgere på tværs af andre 

fællesskaber. Borgerforeningen vil gerne støtte op om udviklingen af projektet.  

 

 

HABITAT søger om 16.000 kr. til falkoner opvisning under Idom Biennalen. 

Det er for to shows, en for børn og en for voksne.  

Borgerforeningen har besluttet at tildele ansøgningen 13.000 kr.  

Det vurderes, at tilføjelse af sådan show under Biennalen understøtter den lokale 

forankring af og viden omkring Habitat – Dialog- og videncenter for vild natur og 

mennesker. 



 

 

Elevrådet ved Idom-Råsted skole søger om 13.085 kr. til badmintonnet til 

multibanerne.  

Borgerforeningen har besluttet at tildele ansøgningen 13.085 kr. 

Ansøgningen gør multibanerne mere alsidige, og brugbare til flere formål.  

 

 

Idom-Råsted skole og Solkær søger om 19.000 kr. til et shelter ved Solkær.  

Borgerforeningen har besluttet at ikke at tildele ansøgningen midler.  

I vurderingen er der lagt vægt på at en ny fond, ”Mere udeliv i SFO og klub” under 

Nordea, netop retter sig mod børneinstitutioner og udeliv. I samarbejde vil 

borgerforeningen gerne støtte op om at søge midlerne. 

 

 

Elsebeth Nicolaisen søger om 3875 kr. til gardiner i PLEXUS.  

Borgerforeningen har besluttet at ikke at tildele ansøgningen midler.  

 

 

Idom-Råsted Foredragsforening søger 14.000 kr. til solfilm til at beskytte 

flygelet. 

Borgerforeningen har besluttet at ikke at tildele ansøgningen midler.  

Der er tidligere givet 10.000 kr. og vi opfordrede fortsat Idom-Råsted 

Foredragsforening til at finde alternativ finansiering, for eksempel gennem koncerter. 

Derudover opfordrer borgerforeningen til, at der tages kontakt til den lokale 

fundraising gruppe.  

 


