
Grundlovsfest i Skårup og indvielse af Borgerkontoret. 

En lille håndfuld mennesker var mødt op lørdag d. 5. juni til indvielse af Borgerkontoret samt markering 

af Grundlovsdag. Talen blev holdt af Karl Magnus Bidstrup (S) og han fortalte om hvordan Borgerkonto-

ret er kommet i stand, og hvad Borgerkontoret kan anvendes til. Endvidere berettede han om årsagen til 

at vi fejrer Grundlovsdagen. 

Borgerkontoret er etableret af Arbejdsgruppen 5881—Fælles om Skårup Sogn, og er bemandet nogle 

eftermiddage i løbet 

af ugen mellem 16 og 

18. Her kan borgere 

komme i kontakt 

med medlemmer af 

arbejdsgruppen og 

blive klogere på ind-

holdet i Potentiale-

planen for området, 

samt det tilhørende 

visions– og hand-

lingskatalog. Der bli-

ver endvidere budt 

på en kop kaffe. Kon-

toret er placeret på 

parkeringspladsen ud 

for Super Brugsen. 

Borgerkontoret er ikke kun til brug for Arbejdsgruppen 5881. Lokale foreningen og andre lokale interes-

senter kan også bruge borgerkontoret til formål der kan understøtte deres arbejde. Der kan rettes hen-

vendelse til arbejdsgruppens medlemmer—se hjemmesiden www.5881skaarupsogn.dk 

Potentialeplanen er blevet til i samarbejde med Lokaludvalget i Svendborg kommune. Det er Lokaludval-

gets formål at styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen, således at borgerne i lokalområderne 

mærker et stigende tilhørsforhold og føler sig som en del af hele kommunen.  

Næste skridt er udmøntningen af borgerbudgettet. 

Borgerbudget 

Arbejdsgruppen 5881 har ansvaret for processen med fordeling af borgerbudgettet i tæt samarbejde 

med Lokaludvalget. I 2021 er Borgerbudgettet på kr. 200.000,- og der kan søges  til projekter som har 

almennyttigt formål til gavn for en større eller mindre del af indbyggerne i 5881 Skårup Sogn. 

Der kan søges i 3 puljer: 

Mindre projekter med et beløb op til kr. 12.000,-  - hertil er der afsat kr. 100.000,-. 

Større projekter hvor der højest kan forventes, at to eller tre ansøgninger kan imødekommes - hertil er 

afsat kr. 70.000,-. 

30.000 afsættes til her og nu projekter, kort sagt til støtte for nogle af de mange ideer der opstår i løbet 

af et år, og som tit løber ud i sandet fordi der ikke kan findes finansiering på de få 1000 kr. som der er 



behov for. Støtte til projekter fra denne del af puljen kan tildeles enkeltpersoner eller grupper af borge-

re, der går sammen om projekterne.  

Ansøgere ses gerne at ansøge andre kilder om støtte til deres projekter. 

 

Læs mere om ansøgningerne og find ansøgningsskema på arbejdsgruppens hjemmeside. 

 

Ansøgningsfrist er søndag d. 1. august 2021. Herefter vil arbejdsgruppen kvalificere ansøgningerne og 

præsentere dem for borgerne. 

Alle borgere i 5881 invite-

res sammen med Lokalud-

valget til et Landsbytræf 

onsdag d. 25. august. Her 

vil projekterne blive præ-

senteret, og alle vil have 

mulighed for at tilkendegi-

ve sin støtte til de indkom-

ne ansøgninger inden de 

bliver effektueret. Det er 

således borgerne og ikke 

Arbejdsgruppen 5881 som 

endeligt beslutter hvad 

pengene skal bruges til. Vi 

afslutter Landsbytræffet 

med fællesspisning. 

Vigtige datoer:  

Søndag d. 1. august—ansøgningsfrist til Borgerbudgettet 

Onsdag d. 25. august—Landsbytræf 

Se mere: www.5881skaarupsogn.dk 

 

Vi mødes i Borgerkontoret. 

Arbejdsgruppen 5881—Fælles om Skårup Sogn 

Bjarne Lundsgaard 


