Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning

Dato

03.02.2019

Borgersamarbejdpuljen, ansøgning om tilskud fra
Ansøgning om tilskud fra borgersamarbejdspuljen
Herning Kommune
Teknik og Miljø
Natur og Grønne områder
Projekttitel
Skriv titel på projektet

Flere grønne, bynære naturoplevelser i området ved
Hedeagerkirken.

Ansøger og projektansvarlig
Navn ansøger og projektansvarlig

Lene Siggaard

Telefonnummer

28975904

E-mail

fam_siggaard@hotmail.com

Forening

De grønne pigespejdere i Herning

Evt. CVR nummer

29280061

Hvor udføres projektet?
Adresse

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Oplysninger om arealet:

Kommunalt areal (der skal foreligge brugsaftale)

Skal der gives tilladelser?

Ja

Hvis Ja, skriv da hvilke (f.eks. gravetilladelse,
byggetilladelse mv.)

vi har fået en byggetilladelse til at opføre en bålhytte på
kommunalt areal ved Hedeagerkirken (se bilag). i den forbindelse
er vi også ved at få udarbejdet en brugsaftale for arealet.

Projektets formål
Hvilket af parkpolitikkens mål understøtter
projektet?

1. udvikling af grønne områder.
2. Sikre en mangfoldighed af oplevelser.

Kort beskrivelse af projektets indhold
Udførlig beskrivelse kan også vedlægges som
bilag - (tegning/kort SKAL vedlægges)

Vi, De grønne pigespejdere Herning, skal til at opføre en bålhytte
på 8 x 10 m. på Herning Kommunes areal nær Hedeager Kirke,
hvor vi har tilhørssted.

I den forbindelse vil vi gerne udvide projektet med en aktivitetsdel
som kan bidrage til, at borgere i nærområdet kan få mangfoldige
oplevelser ude i det fri. Vi vil indkøbe udstyr til snitte/grøntsløj-,
bål-, natur-, og vandaktiviteter (Fuglsang sø meget tæt ved).
Borgerne vil blive bevidstgjorte om, at det er muligt at være og
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fortsat fra foregående side...
opholde i sig det fri samt de mangfoldige muligheder der er heri.
Det er vores oplevelse, at mange af børnene/borgerne i
områderne omkring Hedeagerkirken, ikke tidligere har prøvet at
lave et bål, at lave deres egen mad over åben ild, at snitte sine
egne arbejdsredskaber og meget mere. Borgerne får en bedre
naturforståelse idet, de i højere grad vil opholde sig ude i naturen,
de vil lære om naturen, anvende den og dermed også lære at
beskytte den.
Budget for projektet (detaljeret budget skal vedlægges)
Frivilligt arbejde kan indgå i budgettet og indregnes som egen finansiering med 100,- kr. pr. time. Frivilligt arbejde kan
ikke udgøre mere end 50 % af den samlede projektsum.
Samlet projektsum (kr.)

60.591,00

Der søges om tilskud fra
Borgersamarbejdspuljen på i alt (max 50 % af
projektsummen)

30.295,00

Ansøger bidrager selv med (mindst 50 % af
projektsummen)

30.296,00

Tilskud anvendes til
Materialer (kr.)

30.295,00

Maskiner (kr.)
Frivilligt arbejde (kr.)
Hvis andet, beskriv
Hvordan formidles projektet efter afslutning?
I Hedeagerkirken er der udarbejdet en informationstavle, som
fortæller om projektet. denne vil også være tilgængelig efter
afslutning. Vi vil på vores egen offentlige Facebookgruppe samt
andre offenligtlige sider på Facebook fortælle om projektet og
dets muligheder. Vi vil også kontakte de lokale medier (Herning
Folkeblad, TV Midt/vest m.fl.) og fortælle om projektet og at
Herning kommune har været en aktiv medspiller.
Forældregruppen hos De grønne pigespejdere Herning
informeres ved regelmæssige nyhedsbreve. De vil naturligvis
også blive informeret om mulighederne for at bruge området når
vi er færdige med projektet.
Vil også kontakte de relevante boligforeninger der har lejligheder i
nærheden og fortælle dem om projektet og mulighederne for
deres beboere (Sønderager, Porshøj m.fl.).

Bilag
Tegning / kort over projektets placering
- Godkendte-tegninger-af-Herning-Kommune-02.34.02-P19-714-18..pdf
Detaljeret budget
- budget-ud-i-naturen (1).pdf

Dato og underskrift
Dato

Underskrift

03.02.2019

Se signeringsoversigt
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Kvittering for Borgersamarbejdpuljen, ansøgning om tilskud fra
Forløbet er gennemført.
TransaktionsID: DR4E1D2
Sendt d.: 03.02.2019 kl. 16:13
Besked fra kommunen: Tak for din ansøgning. Du kan forvente tilsagn eller afslag i starten af maj 2019.
Du må ikke gå i gang med projektet før du har hørt fra os.
Kontaktinformation til kommunens databeskyttelsesrådgiver
Titel: Databeskyttelsesrådgiver
Navn: Carina Roskilde
E-mailadresse: dpo@herning.dk
DPO og Databeskyttelse
Herning Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.
På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Herning Kommune en DPO (Data Protection Officer) også
kaldet for en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata på lovlig og
sikker vis.
For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser, har vi brug for informationer. Det gælder
informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.
Hvordan vi håndtere persondata, finder du beskrivelser af på Herning.dk. Har du yderligere spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du
har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen
af dine eller andre personers data. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets
hjemmeside.
Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?
Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som
fagområderne træffer. Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over kommunens
sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte kommunens borgerrådgivere.
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Dokumentnavn: Borgersamarbejdpuljen, ansøgning om tilskud fra
ProcesID: PAJQ41C

Signeret af:
Lene Siggaard
03.02.2019 kl. 16:18:16
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