
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION  
Til alle borgere i Oksenvad Landdistrikt  

 Torsdag d. 12. september kl. 19.30  

 Tirsdag d. 29. oktober kl. 18.00 

i Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter 

Borgerbudgettering 2019 



 

Landsbyforeningen for Oksenvad og omegn inviterer til  

 info-møde torsdag den. 12. september kl. 19.30  

 og afstemningsmøde tirsdag d. 29. oktober kl. 18.00 

 i Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter 

 Borgerbudgettering 2019 - kr. 50.000  

 

Haderslev Kommune har givet et beløb på kr. 50.000 til 

Oksenvad landdistrikt. Kom og vær med til at bestemme, 

hvad pengene skal bruges til. 

Informationsmødet afholdes i forbindelse med Spis & Skrid. 

Du er velkommen til at deltage i informationsmødet uden 

at deltage i fællesspisningen, men det kunne være 

hyggeligt om du også kom til spisningen. 

På dette møde vil vi fortælle nærmere om, hvordan det 

kommer til at foregå. Hav gerne allerede her dine gode 

projektforslag med i baglommen. 

Projektideerne skal afleveres senest søndag d. 20. oktober 

kl. 20:00 til Peter Horsbøll Møller, enten i postkassen på 

Tovskovvej 1 eller via peter@mller.dk. 

Hver ide vil være beskrevet på et enkelt ark A4, 

Projektide-skabelonen, gerne med en tegning eller billede, 

der illustrerer projektet. Beskrivelsen skal også omfatte et 

lille budget for projektet, f.eks. om projektet får penge 

andre steder fra. 

 



 

 

 

 

På afstemningsmødet vil ideerne blive fremlagt. Efter 

fremlæggelse vil der være en bid mad og man kan stemme 

på sine favoritprojekter. 

Deltagerne i afstemningsmødet stemmer om hvilke 

ideer/projekter, der skal gennemføres.  

Vi uddeler ikke mere kr. 50.000. Men projekterne må 

meget gerne være delvist finanseret via andre midler eller 

sponsorer. 

ØB, OIF, LBF og En Hyggelig Havefest vil gerne bakke op 

om dette tiltag. Foreningerne har derfor sagt ja til at se 

nærmere på projekterne og eventuelle støtte nogle 

projekter med ekstra midler. 

Alle i Oksenvad Landdistrikt over 14 år kan deltage og få 

penge til netop jeres forslag. Det kræver dog, at I 

beskriver projektet, og at forslaget bliver valgt og at I selv 

arbejder med at få projektet gennemført. 

Har du spørgsmål inden mødet? Kontakt: Peter Horsbøll 

Møller  

  Tlf: 2913 3769 | mail: peter@mller.dk  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf: Helle Lorenzen 


