
 

 

 

Notat 
Økonomi, Teknik og Miljø 

By og Landskab 

20-03-2019 

Sags nr.: 19/8663 

 
Notat:  
Beskrivelse af ansøgninger til puljen for borgerinitiativer i forbindelse med bystrategierne 

 

Nr. Projekt Indstilling 

 Ansøgninger vedr. Augustenborg by 

 

 

1 Udvikling af AFF - Augustenborg Fælles Foreningsråd (ansøgt beløb: 69.659 kr.)  

 

Ansøger:  

Augustenborg Fælles Foreningsråd - AFF 

 

Beskrivelse:  

Ønske om at samle alle eksisterende foreninger i Augustenborg til et Fælles 

Foreningsråd, som indadtil kan samle byen om at udvikle Augustenborg og udadtil kan 

tale byens sag med én stemme. I dag mangler der en samlende koordinerende indsats. 

Det fælles foreningsråd har i forskellige udgaver eksisteret i adskillige år, dog uden at få 

rigtig rodfæste. Der søges om midler til konsulentbistand for at udvikle og danne en 

formel forening. 

 

Egen finansiering: 

Egen finansiering i form benyttelse af Bevarings Foreningens hus samt forplejning til 

deltagerne og konsulent. 

 

Relation til bystrategien:  

Ved at samle byens foreninger vil der blive en bedre koordinerende indsats der kan 

støtte op om bystrategiens mål. 

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 

Der gives afslag, da forvaltningen vurderer, at det ikke direkte støtter op om et af 

bystrategiens mål. 

Der opfordres til at søge midler andre steder. 

 

AFF har i 2018 modtaget støtte fra kommunens Aktivitetspulje. Støtten på omkring 

4.000 kr. blev givet til afholdelse af opstartsmøde i forbindelse med igangsættelsen af 

AFF. 

 

Afslag 

 

2 Augustenborg Slotsparks smukke og sjældne træer (ansøgt beløb: 80.000 kr.) 30.000 
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Ansøger:  

Hertugbyens Bevaringsforening 

 

Beskrivelse:  

Ønske om at synliggøre og fortælle historien om de sjældne og gamle træer i 

Augustenborg Slotspark. Hertugerne har gennem tiden hjembragt træerne fra fjerne 

egne.  

Der søges om midler til følgende: 

- Udarbejdelse af brochurer og køb af infotavler pris 30.000 kr. 

- Udarbejdelse af app til både Android og IOS pris 50.000 kr. 

 

Egen finansiering:  

Frivillige ulønnet arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af brochurer og tekst til 

infotavler. 

Udgifter i form af kontorartikler og konsulenthjælp dækkes af Hertugbyens 

Bevaringsforening. 

 

Relation til bystrategien:  

Temaet: Naturen i landskabet -Udfoldelse i naturen:  

- at videreudvikle de kvaliteter der er forbundet med byens nærhed til naturen  

Temaet: Historie - Kulturarv og Hertugby:  

- at synliggøre, styrke og formidle byens historie 

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 
Projektet vurderes overordnet set i overensstemmelse med kriterierne for støtte.  

Realiseringen af projektet kræver en tilladelse og dialog med kommunen i forhold til 

skiltenes placering, størrelse og udseende. 

Ejerskab, drift og vedligeholdelsesansvar skal ligeledes afklares.  

 

Forvaltningen foreslår, at der kun fokuseres på en af formidlingsmetoderne. Derfor 

foreslås det, at der kun gives støtte på 30.000 kr. til udarbejdelse af brochurer og køb af 

infotavler. Der gives derfor afslag på 50.000 kr. til udvikling af app, da denne ikke er 

godt nok belyst i ansøgningen og der savnes afklaring på ansvar for drift og vedligehold 

af appen.  

 

 

3 Infostand og skiltning ved mini-museum ved klokketårnet, Augustenborg Slot 

(ansøgt beløb: 28.000 kr.) 

 

Ansøger:  

Hertugbyens Bevaringsforening 

 

Beskrivelse:  

Ønsker placering af infostander med turistbrochure i Mini-museet på Augustenborg slot. 

Hertugbyens Bevaringsforening har indgået en aftale med Museum Sønderjylland om at 

de holder tilsyn med mini-muset.  

Der søges om midler til en infostander samt to skilte, der henviser til museet. 

 

Egen finansiering:  

28.000 
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At holde infostanderen ajour, sikre at museet er tilgængelig, at der jævnligt bliver gjort 

rent og holde tilsyn. 

 

Relation til bystrategien:  

Temaet: Historie - Kulturarv og Hertugby: at synliggøre, styrke og formidle byens 

historie 

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 
Projektet vurderes overordnet set i overensstemmelse med kriterier for støtte.  

Realiseringen af projektet kræver en tilladelse og dialog med kommunen i forhold til 

skiltenes udseende, størrelse og placering.  

 

4 Shelter i Augustenborg (ansøgt beløb: 36.500 kr.) 

 

Ansøger:   

Hertugbyens Udviklingsforum - Badehusgruppen 

 

Beskrivelse:  

Ønske op at opstille shelter i Augustenborg skoven ved en eksisterende lejrplads.  

Der søges om midler til opbygning og opstilling af shelter.  

 

Egen finansiering:  

Klargøring til opstilling og træbeskyttelse af 25 timer a 100 kr.  

 

Relation til bystrategien:  

Temaet: Naturen i landskabet -Udfoldelse i naturen:  

- at videreudvikle de kvaliteter der er forbundet med byens nærhed til naturen  

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 
Projektet vurderes overordnet set i overensstemmelse med kriterierne for støtte.  

Der skal dog tages forbehold for at der kan opnås tilladelser til placeringen fra 

Kystdirektoratet, da projektet ligger inden for strandbeskyttelsen og øvrig gældende 

lovgivning. 

Hertugbyens Udviklingsforum skal indsende en konkret ansøgning og gå i tæt dialog 

med Sønderborg Kommune for at opnå de påkrævede tilladelser.  

Området er ejet af Naturstyrelsen. Der skal derfor foreligge en fuldmagt fra ejer af 

arealet i forbindelse med den videre proces. 

Ejerskab, drift og vedligeholdelses ansvar skal ligeledes afklares.  

Shelteren skal være offentlig tilgængelige og ikke kun forbeholdt byens borgere. 

 

36.500 

5 Forprojekt til nye badehuse og nyt soldæk i Augustenborg (ansøgt beløb: 50.000 

kr.) 

 

Ansøger:  

Hertugbyens Udviklingsforum - Badehusgruppen 

 

Beskrivelse:  

De gamle badehusene i Augustenborg er nedslidte. Badehusene benyttes i dag af 

mange af byens borgere.  

50.000 
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Derfor søges der om midler til et forprojekt med udarbejdelse af tegninger til nye 

badehuse og soldæk. 

 

Egen finansiering:  

Egenfinansiering i form af frivillige timer i forbindelse udarbejdelsen af forprojektet. 

 

Relation til bystrategien:  

Temaet: Naturen i landskabet -Udfoldelse i naturen:  

- at videreudvikle de kvaliteter der er forbundet med byens nærhed til naturen  

Temaet: Historie - Kulturarv og Hertugby:  

- at synliggøre, styrke og formidle byens historie 

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 
Projektet vurderes overordnet set i overensstemmelse med kriterierne for støtte.  

I forbindelse med forprojektet skal der være en tæt dialog med Sønderborg Kommune i 

forhold til udseende, placering mm. for at sikre at projektet kan opnå tilladelse fra 

Kystdirektoratet, da det ligger inden for strandbeskyttelseslinjen samt øvrig gældende 

lovgivning.  

Området er ejet af Naturstyrelsen. Der skal derfor foreligge en fuldmagt fra ejer af 

arealet i forbindelse med den videre proces. 

Ejerskab, drift og vedligeholdelses ansvar skal ligeledes afklares.  

 

6 Fælles brandingstrategi (ansøgt beløb: 69.350 kr.) 

 

Ansøger:  

Hertugbyens Udviklingsforum 

 

Beskrivelse:  
Fælles brandingstrategi som alle foreninger og virksomheder kan bruge i forbindelse 
med branding af byen og arrangementer. Der søges om støtte til udarbejdelse og 
grafiker.  

 

Egen finansiering:  

Ingen  

 

Relation til bystrategien:  

Ingen direkte relation til de vedtagende mål i bystrategien. Potentiale til at påvirke målet 

om synliggørelse af byens historie. 

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 

Ansøgningen har tidligere været indsendt i forbindelse med ansøgningsrunden i 

september 2018, her blev der givet afslag. 

 
Ansøgningen vurderes ikke at være i overensstemmelse med puljens kriterier.  

Det er i ansøgningen ikke belyst om forslaget har bred opbakning, og det er derfor uvist 

i hvor høj grad materialet vil blive benyttet. 

 

Afslag 

7 Rydning af lysning ved Kaninsøen (ansøgte beløb: 35.000 kr.) 

 

Ansøger:  

35.000 
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Hertugbyens Udviklingsforum 

 

Beskrivelse:  

Ønske om at rydde beplantningen ved Kaninsøen i Augustenborg Skoven, for at give 

optimale forhold for frøerne og styrke den rekreative oplevelse i området. 

Der søges om midler til skoventreprenør, der skal stå for fældningen. 

 

Egen finansiering:  

Bidrager med frivillig arbejde til vedligeholdelse af området ved årlig "oprydningsdag". 

 

Relation til bystrategien:  

Temaet: Naturen i landskabet -Udfoldelse i naturen:  

- at videreudvikle de kvaliteter der er forbundet med byens nærhed til naturen  

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 
Projektet vurderes overordnet set i overensstemmelse med kriterierne for støtte.  

Området er ejet af Naturstyrelsen. Der skal derfor foreligge en fuldmagt fra ejer.  

Rydningen af beplantningen omkring søen vil kræve en dialog med Sønderborg 

Kommune for at opnå de påkrævende tilladelser.  

 

8 Renovering af gangbro til bålplads og sandodde i Augustenborg Fjord (ansøgt 

beløb: 51.197 kr.) 

 

Ansøger:  

Augustenborg Vandskiklub og Augustenborgspejderne 

 

Beskrivelse:  

Renovering af gangbro til Augustenborg Vandskiklub og sandodde, som spejderne 

benytter.  

Der søges om midler til renoveringen af gangbroen inklusiv handicapvenlig rampe, 

gelænder samt etablering af bålplads og bord/bænke ude på sandodden i 

Augustenborg Fjord.  

 

Egen finansiering:  

Selve projektet udføres i samarbejde mellem Augustenborg Vandskiklub og 

Augustenborgspejderne. 

SE Vækstfond har bevilliget 37.266,81 kr. og Friluftsrådet 17.000 kr. 

 

Relation til bystrategien:  

Temaet: Naturen i landskabet -Udfoldelse i naturen:  

- at videreudvikle de kvaliteter der er forbundet med byens nærhed til naturen  

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 
Projektet vurderes overordnet set i overensstemmelse med kriterierne for støtte.  

Ansøgningen indeholder nybyggeri i form af etablering af en bålplads og bord/bænke på 

sandodden. Erfaringen er dog, at der ikke vil blive givet tilladelse til denne nyetablering 

fra Kystdirektoratet.  

 

51.197 
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Renoveringen af gangbroen vil kræve en konkret ansøgning og en tæt dialog med 

Sønderborg Kommune for at opnå de påkrævede tilladelser. Der skal dog tages 

forbehold for at der opnås tilladelser fra Kystdirektoratet. 

Området er ejet af Naturstyrelsen. Der skal derfor foreligge en fuldmagt fra ejer i 

forbindelse med den videre proces.  

 

9 Flag Allé i hertugbyen (ansøgt beløb: 80.000 kr.) 

 

Ansøger:  

Augustenborg-Bro Frivillige brandværn 

 

Beskrivelse:  

Ønsker at flag-alléen i Augustenborgs bymidte kan få det samme omfang som tidligere. 

Mange af flagstængerne er knækket og en del huller er ikke blevet genetableret efter 

gravearbejde. Der søges midler til 75 flagstænger og 20 flaghuller. 

 

Egen finansiering:  

Foreningen står i dag for driften og op og nedtagningen 

 

Relation til bystrategien:  

Tema: Bosætning-Byliv:  

- at samle byens aktiviteter på centrale steder for at styrke byens liv 

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 
Projektet vurderes overordnet set i overensstemmelse med kriterierne for støtte.  

Der skal opnås en gravetilladelse ved genetablering af hullerne.  

 

80.000 

  

 Total for Augustenborg by: 492.706 310.697 

  

Ansøgninger vedr. Broager by 

 

 

10 Bykort over Broager (ansøgt beløb: 35.000 kr.) 

 

Ansøger:  

Broager Udviklingsforum 

 

Beskrivelse:  

At udarbejde et bykort med synlig sammenhæng fra Broager Kirke og Gendarmstien. 

Målgruppen er turister i lokalområdet der via kortet bliver beviste om oplevelser i 

lokalområdet.  

Der søges om midler til udvikling og trykning af bykort. 

 

Egen finansiering:  

Der estimeres 40 timers frivilligt arbejde a 100 kr. pr time, i alt 4.000 kr. 

 

Relation til bystrategien:  

Temaet: Stierne en del af Broager by:  

- At styrke og synliggøre stierne der forbinder Broager by med Broagerland. 

 

35.000 
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Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 
Projektet vurderes overordnet set i overensstemmelse med kriterierne for støtte.  

Broager Udviklingsforum anbefales at tage kontakt til kommunens turistkontor for at få 

hjælp til udarbejdelsen af kortet.  

 

11 Landsbytavlen (ansøgt beløb: 70.000 kr.) 

 

Ansøger:  

Broager Udviklingsforum 

 

Beskrivelse:  

Ønsker at skabe bedre rammer og større interesse for en fællesskabskultur i Broager. 

Målet er at udvikle og opbygge et digitalt medie, der skal fungere som en digital 

landsbytavle og til sidst ende ud med en Broager-app. 

Der søges om midler til proceskonsulent, mødeudgifter, grafisk design, software og 

programmering samt interface med andre dataleverandører. 

 

Egen finansiering:  

Frivilligt arbejde estimeret til 400 timer a 100 kr. pr time, i alt 40.000 kr. 

Der søges midler hos private fonde. 

 

Relation til bystrategien:  

Temaet: Fællesskabet:  

- at sikre og videreudvikle rammer der styrker sammenholdet og mødet mellem 

byens borgere. 

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 

Ansøgningen vurderes ikke at være i fuld overensstemmelse med puljens kriterier. Det 

er ikke hensigten at puljens midler benyttes til udvikling af ny software. Broager 

Udviklingsforum opfordres til at undersøge om der allerede eksisterer løsninger på 

markedet, der kunne bruges i stedet for.   

Samtidig ønskes det bedre belyst, om der er efterspørgsel og behov i Broager efter en 

platform som beskrevet ovenfor. Hjemmesiden Broager.dk eksistere allerede med 

tilhørende Facebook side.  

 

Afslag 

12 Legeplads/publikumsområde i Broager bymidte (ansøgt beløb: 129.000 kr.) 

Ansøger:  

Broager Udviklingsforum 

 

Beskrivelse:  
I 2019/2020 skal der ske en renovering af spildevandsledninger samt øvrige 
forsyningsforbindelser m.m. i Broagers bymidte. 
Dette er en mulighed for at få Broagers bymidte til at fremstå som en trafiksikker 
bykerne med mulighed for etablering af legepladser samt publikums- og torveområder. 

Der søges midler til 10 markedsparasoller, publikumsmøbler til 80 personer, 

legepladsredskaber samt etableringen af legeplads og faldunderlag. 

 

Egen finansiering:  
Egenfinansiering vil bestå i nedstøbning af parasolholdere, fastgøre stole/borde og 
klargøring af legeplads (26.000 kr.) 

Der søges midler hos lokale fonde. 

Afslag 
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Relation til bystrategien:  

Temaet: Bymidten og de offentlige rum som mødested:  

- at skabe synergier ved at udnytte og udvikle Broagers bymidtes potentialer og 

dermed understøtte det gode hverdagsliv. 

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 

Ansøgningen vurderes ikke at være i fuld overensstemmelse med puljens kriterier. 

Planlægning af udviklingen af bymidten kræver en større undersøgelse og dialog med 

Sønderborg Kommune, før der tages stilling til placering af inventar og en legeplads i 

bymidten. 

 

Det er for tidligt at give midler til projekter i bymidten, da der er mange uafklarede 

punkter i forbindelse med bymidterenoveringen.  
 

13 Loddenmosen Naturformidling (ansøgt beløb: 250.000 kr.) 

Ansøger:  

Broager Udviklingsforum 

 

Beskrivelse:  

Etablering af naturformidlingshytte ved Loddenmosen til brug for byens borger og 

institutioner. Naturformidlingshytten vil være en åben bygning med plancher, langbord, 

en aflåst grejbank og en lille bro ud i mosen. 

Der søges om midler til etablering af formidlingshytten og broen. 

 

Egen finansiering:  
Egernsund Tegl 15.000,00 kr. (mursten) 
Petersen Tegl: 15.000,00 kr. (mursten) 
Lokale håndværkere: 10.000,00 kr. (Materialer/træ) 
SE puljen: 10.000 kr. (formidlingsmateriale) 
Friluftsrådet: Indhold Grejbank: 45.0000 kr. (søgt) 

Frivilligt arbejde af Mosegruppen 

 

Relation til bystrategien:  

Tema: Naturen som bindeled:  

- at potentialer i Broager by med naturen i og omkring byen styrkes og udvikles.  

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 
Projektet vurderes overordnet set i overensstemmelse med kriterierne for støtte.  

Etablering af hytten og grejbanken kræver en ansøgning til Sønderborg Kommune for at 

opnå de påkrævende tilladelser.  

Midlerne gives under forudsætning af at ansvaret for drift og vedligehold håndteres 

uden kommunal involvering.  

 

250.000 

14 Midler til bibeholdelse af Udviklingsforum (ansøgte beløb: 85.000 kr.) 

Ansøger:  

Broager Udviklingsforum 

 

Beskrivelse:  

Ønske om midler til fortsættelse af Broager Udviklingsforum samt synliggørelse af 

arbejdet og indsatserne. 

Afslag 
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Der søges om midler til bl.a. afholdelse af møder, promoveringsmateriale, udvikling og 

udarbejdelse af informationsmateriale samt afholdelse af workshop og inspirationsture. 

 

Egen finansiering:  

Ingen  

 

Relation til bystrategien:  

Temaet: Fællesskabet:  

- at sikre og videreudvikle rammer der styrker sammenholdet og mødet mellem 

byens borgere. 

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 

En lignende ansøgning fik i ansøgningsrunden i september 2018 afslag, da 

ansøgningen vedrører drift og vurderes ikke at være i overensstemmelse med puljens 

kriterier. Der opfordres til at søge midler andre steder. 

 

15 Infotavle (ansøgte beløb: 125.000 kr.) 

Ansøger:  

Broager Udviklingsforum og Erhvervsforeningen i Broager 

 

Beskrivelse:  

Ønske om placering af digital infotavle ved Brovej over for tanken. Tavlen skal oplyse 

om kommende arrangementer og hvad der sker i byen. 

Der søges om midler til selve infotavlen og montering. 

 

Egen finansiering:  

Ingen  

 

Relation til bystrategien:  

Ingen direkte relation til de vedtagende mål i bystrategien. 

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 

Der kan ikke gives tilladelse til placering af en digital infotavle i krydset ved Brovej. 

Begrundelsen for afslaget er at en digital infotavle kun må opstilles ved veje, der har en 

fart begrænsning på 50 km/t og i byzone. Dette betyder, at tavlen kun vil kunne opstilles 

inde i selve Broager by, hvor den ikke vil have den ønskede effekt. 

 

Afslag 

16 Lokalhistorie for alle (ansøgt beløb: 22.823 kr.) 

 

Ansøger:  

Broagerlands Lokalarkiv 

 

Beskrivelse:  

Ønske om at formidle lokalhistorisk viden på en spændende og tidssvarende måde.  

Der søges om midler til touchskærm og 2 foldevægge til brug til udstillinger i 

medborgerhuset Broagerhus.  

 

Egen finansiering og andre ansøgninger:  

Tilsagn fra Velux fonden på 23.000 kr.  

22.823 
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Egenfinansiering på 5.000 kr. og vil selv stå for driften. 

 

Relation til bystrategien:  

Temaet: Fællesskabet:  

- at sikre og videreudvikle rammer der styrker sammenholdet og mødet mellem 

byens borgere. 

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 
Projektet vurderes overordnet set i overensstemmelse med kriterierne for støtte.  

 

17 Parkunderholdning (ansøgt beløb: 15.000 kr.) 

 

Ansøger:  

Parkunderholdning i Broager Bypark 

 

Beskrivelse:  

Ønske om igen at afholde parkunderholdning i byparken. Et kultur- og 

musikarrangement, der kan samle byens borgere i parken.  

Der søges om midler til at købe beklædning til siderne i byparkens pavillon, for at kunne 

skærme for vind og vejr.  

 

Egen finansiering:  
Resten af projektet vil søges finansieret igennem Broager Erhverv og med støtte fra 
lokale butikker, samt frivillige kræfter. 
 

Relation til bystrategien:  

Temaet: Bymidten og de offentlige rum som mødested:  

- at skabe synergier ved at udnytte og udvikle Broagers bymidtes potentialer og 

dermed understøtte det gode hverdagsliv. 

 

Bemærkninger til forvaltningens indstilling: 
Projektet vurderes overordnet set i overensstemmelse med kriterier for støtte.  

 

15.000 

 Total for Broager by: 731.823 322.823 

 Ansøgte midler i alt: 1224.529 633.520 
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