Nr. Ansøger

Projektbeskrivelse

Projekt-sum

Ansøgte
midler

Indstilling

1 Skibbild-Nøvling Borgerforening

Nye skilte til gå/løbeture i området

kr 12.000,00

kr

6.000,00

Tilsagn

2 Skibbild-Nøvling Borgerforening

Opgradering af spiluniverset i det grønne Skibbild-Nøvling

kr 10.000,00

kr

5.000,00

Tilsagn

3 Skibbild-Nøvling Borgerforening

Blomstrende forskønnelse af byen ved indkørsel og ved det grønne område

kr 10.000,00

kr

5.000,00

Ordinære driftsmidler

4 Vildbjerg Søpark

Beplantning og udskiftning af belægning i pavillon

kr 12.250,00

kr

6.125,00

Ordinære driftsmidler

5 Parkskolen i Herning

Nyt gyngestativ og faldunderlag

kr 75.462,00

kr 32.000,00

Afslag

6 Kølkær og Omegns Borgerforening

Anlægsarbejdet ved en 1km aktivitetsbane

kr 109.000,00

kr 32.000,00

Tilsagn

7 Herning Golfklub

Beplantningsprojekt

kr 43.100,00

kr 20.000,00

Afslag

8 Hodsager Idrætsforening

Rekreativ skaterpark i Hodsager

kr 228.622,50

kr 110.000,00 Afslag

kr 16.600,00

9 Høgild Borger- og Idrætsforening / Høgild Beboerhus Forskønnelse omkring Høgild Beboerhus

kr

8.400,00

Børn og Unge

10 Sinding-Ørre Borgerforening

Opgradering af Hvepsebyen m. lys og renoverinig af legeredskaber

kr 51.625,00

kr

4.000,00

Tilsagn

11 Simmelkær Gymnastik og Idrætsforening

Legeplads

kr 199.385,25

kr 99.692,63

Tilsagn

12 Ørnhøj Borgerforening

Frugtlund

kr

6.200,00

kr

3.100,00

Ordinære driftsmidler

13 Skibbild-Nøvling forsamlingshus

Beplantning, møbler og lamper ved forsamlingshus

kr

5.000,00

kr

2.500,00

Afslag

14 Ilskov Forsamlingshus og Borgerforening

Lette driften omkring flagstænger

kr 14.175,00

kr

7.087,50

Ordinære driftsmidler

15 Karstoft Borgerforening

Upgradering af torvet i Karstoft

kr 37.900,00

kr 18.950,00

Afslag

16 Herning Orienteringsklub

Skattejagt i Sdr. Anlæg

kr 16.000,00

kr

8.000,00

Ordinære driftsmidler

17 Herning Orienteringsklub

Find vej omkring Løvbakke Naturcenter

kr 16.000,00

kr

8.000,00

Ordinære driftsmidler

18 Fasterholt Borgerforening

Legeplads

kr 16.000,00

kr

8.000,00

Tilsagn

19 Haunstrup Borgerforening

Renovering af området Haunstrup gl. skole

kr 51.252,50

kr 25.000,00

Afslag

20 Aktivitetshuset Stakroge Skole

Hegn og borde/bænke på legeområde

kr 18.590,00

kr

Tilsagn

21 Kibæk Lokalråd og Idrætsforening

Rekreative bakker og sti v. regnvandssøer

kr 43.750,00

kr 25.000,00

Afslag

22 Sdr. Felding Lokalråd

Udbygning af Sdr. Felding Nordsti

kr 32.000,00

kr 16.000,00

Ordinære driftsmidler

I alt

kr 459.150,13

9.295,00

Tilsagn kr 163.987,63
Ordinære midler kr

61.712,5

(markeret med grøn)
(markeret med gul)
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe
dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Skibbild-Nøvling Borgerforening – Nye skilte til gå/løberuter
Der søges midler til etablering af mere permanent skiltning af ruter, som erstatning for tidligere skiltning som over årene er blevet mangelfuld. De nye skilte ønskes etableret med træpæle, og med en mere tydelig skiltning.
Areal
Kommunalt

Samlet budget
12.000

Ansøgt
6.000

Anbefaling
Tilsagn

Skibbild-Nøvling Borgerforening – Opgradering af spiluniverset
Der ønskes midler til opdatering af tilbuddet spiluniverset, som er et gratis tilbud, med mulighed for at spille forskellige udendørs spil. Der er behov for ny skiltning, samt udskiftning af
spil og udstyr.
Areal
Kommunalt

Samlet budget
10.000

Ansøgt
5.000

Anbefaling
Tilsagn

Skibbild-Nøvling Borgerforening – Blomstrende forskønnelse af byen
Der ønskes midler til etablering af blomstrende løg, ved indkørsel til byen, samt infostandere
og flagstænger i det grønne område. I alt 12 forskellige arealer.
Forvaltningen anbefaler at midler til projektet tildeles fra de ordinære driftsmidler
Areal
Kommunalt

Samlet budget
10.000

Ansøgt
5.000

Anbefaling
Alternativ

Vildbjerg Søpark – plantning og udskiftning
Der søges penge til at plante som afskærmning mod tidligere ridehal og ridesti ved Vildbjerg
Søpark. Desuden ansøges om midler til udskiftning af belægningen i pavillonen, med stenmel.
Det anbefales at beløbet til projektet findes gennem de ordinære driftsmidler, og gives efter
samme vilkår som midlerne i borgersamarbejdspuljen.
Areal
Privat

Samlet budget
12.250

Ansøgt
6.125

Anbefaling
Alternativ

Parkskolen – Gyngestativ
Der søges om midler til at udvide skolens legeplads med et gyngestativ, opstillet i en bue.
Arealet er offentligt tilgængeligt udenfor skolens åbningstider.
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Det er forvaltningens vurdering at projektet ikke falder inden for rammen af puljen, da projektet først og fremmest vil komme privatskolen og dens elever til gode, og kun i mindre grad
den almindelige borger.
Areal
Privat

Samlet budget
75.462

Ansøgt
32.000

Anbefaling
Afslag

Kølkær og omegns Borgerforening
Der søges om midler til at etablere aktiviteter i forbindelse med en aktivitetsbane, på ca. 1km
for at give oplevelser og mulighed for aktiviteter for borgere og besøgende i området. Der
etableres skiltning og cykelpit i forbindelse med projektet.
Areal
Kommunalt

Samlet budget
109.000

Ansøgt
32.000

Anbefaling
Tilsagn

Herning Golfklub - Beplantningsprojekt
Klubben har søgt penge til forsættelse af beplantningsprojekt, som blev påbegyndt i 2015, og
igen støttet i 2016.
Der blev i 2015 givet tilsagn på 23.000,- fra samarbejdspuljen til en beplantningsplan på golfbanen. I 2016 fik Herning Golfklub tilsagn på 39.000,- til afslutning af beplantningsprojektet.
De projekter der er ansøgt om midler til, er indeholdt i det projekt der tidligere har fået tilsagn
Areal
Privat

Samlet budget
43.100

Ansøgt
20.000

Anbefaling
Afslag

Hodsager idrætsforening – Rekreativ skaterpark i Hodsager
Der søges om midler til at etablere en skaterpark, samt beplantning og bænke i området. Der
søges skabt et område med plads til at samles om aktiviteter og bevægelse, i samspil med
eksisterende multibane.
Forvaltningen vurdere ikke at projektet falder indenfor rammen af denne pulje. Det anbefales
ansøger at man opsøger andre muligheder, evt. tilskud via Kultur og Fritidsudvalget .
Areal
Kommunalt

Samlet budget
228.662,50

Ansøgt
110.000,00

Anbefaling
Afslag

Høgild Borger- og Idrætsforening og Høgild Beboerhus – reetablering af området omkring Høgild beboerhus
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Efter lukning af børnehaven åkanden i 2011, har kommunen fjernet legeredskaberne på arealet, og herefter ikke foretaget en reetablering af arealet. Arealet ligger derfor hen med jordvolde og gammelt faldunderlag. Det er ønsket at reetablere arealet med græs, samt en flisebelagt sti.
Der anbefales at opgaven søges løftet med tilskud fra Børn og Ungeforvaltningen, da reetablering muligvis burde være udført i forbindelse med nedlægning af børnehaven.
Areal
Privat

Samlet budget
16.600

Ansøgt
8.400

Anbefaling
Alternativ

Sinding-Ørre Borgerforening – videreudvikling og bevaring af hvepsebyen
Der søges penge til at etablere belysning i køkkenbygning, hytter samt muldtoiletter. Derudover ønskes der penge, til etablering af kasser til opbevaring, desuden renovering af legehuse.
Efter dialog med foreningen er der indsendt en revideret ansøgning, hvor ansøgningen om
belysning er fjernet, og det er med udgangspunkt i denne at indstillingen er lavet.
Areal
Kommunalt

Samlet budget
9.000

Ansøgt
4.000

Anbefaling
Tilsagn

Simmelkær gymnastik og idrætsforening – Legeplads og fællesområde i Simmelkær
Der søges midler til etablering af ny legeplads i Simmelkær. Der opstilles et klatrestativ, et
sæt gynger, en karrusel, samt et bordebænkesæt. Projektet skal skabe et mødested for byens børn og forældre.
Areal
Privat

Samlet budget
199.385,25

Ansøgt
99.692,2

Anbefaling
Tilsagn

Ørnhøj Borgerforening – Etablering af frugtlund
Der ansøges om penge til at plante yderligere 20 træer, på arealet, hvor der allerede er givet
penge til plantning af 9 træer, sådan at arealet kan anvendes som en egentlig frugthave.
Det anbefales at denne finansieres gennem naturpleje og formidlings midler.
Areal
Kommunalt

Samlet budget
6.200

Ansøgt
3.100

Anbefaling
Alternativ

Skibbild-Nøvling Forsamlingshus
Der søges penge til at indkøbe beplantning, møbler og lamper til et nyt halvtag etableret i
forbindelse med formalingshuset. Området er tiltænkt husets gæster såvel som besøgende
dagplejemødre og lignede.
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Det er forvaltningens vurdering at projektet ikke falder inden for rammen af det man gerne vil
bruge midlerne i samarbejdspuljen til.
Areal
Privat

Samlet budget
5.000

Ansøgt
2.500

Anbefaling
Afslag

Ilskov forsamlingshus og borgerforening
Der søges om midler til at lette vedligeholdet omkring 3 flagstænger i byen. Dette gøres ved
at nedlægge en jernring og etablere beplantning omkring flagstængerne.
Det anbefales at pengene til projektet findes i de ordinære driftsmidler, men gives på samme
vilkår som midlerne fra borgersamarbejdspuljen.

Areal
Kommunalt

Samlet budget
14.175

Ansøgt
14.175 (7087)

Anbefaling
Alternativ

Karstoft Borgerforening – Opgradering af torvet i Karstoft
Der søges om midler til at etabler fliser som erstatning for et område med nedslidt asfaltbelægning. Desuden søges der en opstilling af 2 lamper én i hver enden af stien der forbinder
torvet og naturområdet bagved. Derudover 2 bænke til ophold for besøgende.
Det er forvaltningens anbefaling at man finder pengene til dette projekt i anlægspuljen for
Byens Grønne områder i 2018.
Areal
Kommunalt

Samlet budget
37.900

Ansøgt
18.950

Anbefaling
Afslag

Herning Orienteringsklub – Skattejagt i Sdr. Anlæg
Der søges om midler til at etablere en ”skattejagt” med 40 orienterings-poster, med en bogstavkode, som led i en mobilquiz. Der udarbejdes et kort, som vil være tilgængeligt i en opstillet kasse ved klubhuset der ligger i parken, samt en infotavle.
Det er forvaltningens vurdering at dette projekt kan finansieres gennem de Ordinære driftsmidler, der gives efter samme princip som borgersamarbejdspuljen.
Areal
Kommunalt

Samlet budget
16.000

Ansøgt
8.000

Anbefaling
Alternativ

Herning Orienteringsklub – Find vej omkring Løvbakke Naturcenter
Der søges om midler til at etablere en rute med 40 orienteringsløbs poster, med en bogstavkode, som led i en mobilquiz. Der udarbejdes et kort, som vil være tilgængeligt i en opstillet
kasse ved klubhuset, samt en infotavle.
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Det er forvaltningens vurdering at dette projekt bør finansieres af ordinære driftsmidler, og gives efter samme vilkår som samarbejdspuljen. Projektet kan gennemføres såfremt Naturstyrelsen giver tilladelse, da de er lodsejere på arealet.
Areal
Privat

Samlet budget
8.000

Ansøgt
8.000

Anbefaling
Alternativ

Fasterholt Borgerforening – Nye legeredskaber
Beboerforeningen ønsker at etabler 2 vippedyr, samt et bordbænkesæt i forbindelse med
eksisterende legeplads.
Areal
Kommunalt

Samlet budget
16.000

Ansøgt
8.000

Anbefaling
Tilsagn

Haunstrup Borgerforening – Genetablering af kirkesti, ved Haustrup gl. skole
Der søges midler til at genetabler en gammel sti, der blev nedlagt i forbindelse med nedrivningen af Haunstrup Skole. Borgerforeningen vil gerne genetablere dette stykke, så der igen
skabes forbindelse mellem eksisterende sti og fodgængerfelt ved kirken. Desuden etableres
en mindre opholdsplads med borde og bænke i forbindelse med en mindre frugtlund.
Det er forvaltningens anbefaling at man søger projektet finansieret gennem landsby kontakt
udvalget, i 2018.
Areal
Kommunalt

Samlet budget
51.252,5

Ansøgt
25.000

Anbefaling
Afslag

Aktivitetshuset Stakroge Skole – Opgradering af natur- og legeområde
Der ønskes tilskud til at etablere 3 bænke i forbindelse med eksisterende shelters og legeområde. Desuden til etablering af sikringshegn ved legeområde, af sikkerhedshensyn.
Areal
Privat

Samlet budget
18.590

Ansøgt
9.295

Anbefaling
Tilsagn

Kibæk Lokalråd og Idrætsforening – Velhusted-landskabet
Der søges penge til at etablere et område med bakkelandskaber, til kælkning og udsigt, samt
stier. I forbindelse med flytning af jord fra etablering af et overfladebassin.
Området hvor projektet er foreslået udlagt til byggemodningsformål. Projektet kan derfor ikke
realiseres som ansøgt.
Areal
Kommunalt

Samlet budget
43.750

Ansøgt
21.875 (25.000)
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Anbefaling
Afslag

Sdr. Felding Lokalråd – Skjern Å-stien
Der søges om midler til at udbygge Sønder Felding Nordstien, med yderligere 750m mod
syd, langs Skjern A. Stien er beliggende i Natura-2000 område.
Det er forvaltningens vurdering, at projektet søges realiseret gennem ordinære driftsmidler,
og gives på samme vilkår som borgersamarbejdspuljen.
Areal
Kommunalt

Samlet budget
32.000

Ansøgt
16.000
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Anbefaling
Alternativ

