
Hvad synes du, pengene skal bruges til? 

Kom og stem til Lumby-festen den 26. august 

mellem kl. 14 og 16 



Vi har skaffet pengene 

Hvad skal pengene fra Borgerne bestemmer bruges til? 

 

Afstemning til ”Sammen om Lumby” 

Som tidligere meddelt modtog Lumby i foråret 200.000 kr. fra puljen ”Borgerne bestem-

mer”. Ansøgningen var særligt målrettet børne/unge-aktiviteter, men også andre forslag 

kan komme i betragtning. Vi har siden ad forskellige kanaler modtaget en række fine forslag 

fra borgerne i byen og styregruppen har på den baggrund lavet den følgende oversigt over 

projekter. Flere forslag havde et vist overlap og er samlet. Et par forslag – vedr. justering af 

trafikreguleringerne i byen samt et meget dyrt enkeltarrangement – faldt udenfor puljens 

formål og er udeladt. 

 I tråd med ansøgningen og hovedvægten i de indkomne forslag har styregruppen besluttet 

at reservere 50.000 kr. til diverse forslag med almen interesse og 150.000 kr. til børne/

ungeaktiviteter indenfor et afgrænset område centralt i byen, nemlig arealet omkring sko-

len og centerklassen.   

Alle borgere, der er fyldt 10 år på afstemningsdagen, og som har bopæl i Lumby skoledi-

strikt kan stemme. Hver stemmeberettigede har to stemmer. Den ene stemme er mål-

rettet de 50.000 kr. indenfor ”øvrige projekter (forslag 1-12). Den anden stemme er mål-

rettet de 150.000 kr. indenfor ”Børne/ungeprojekter” (forslag A-D). Indenfor hver af de to 

puljer stemmer man om, hvilke af de opstillede underprojekter, som skal prioriteres højest. 

  

Afstemningen finder sted ved fodboldbanerne i Lumby d. 26.8. kl. 14-16 og resultatet præ-

senteres kl. 16.30 samme sted. Desuden vil resultatet kort der efter blive præsenteret på 

www.lumby.dk samt på facebook under Lumby-gruppen. Husk sygesikringsbevis! 

Er du uheldigvis ikke hjemme d. 26. august, og derfor ikke kan møde op til afstemningen, 

har du mulighed for at brevstemme. Fra mandag d. 14. til fredag d. 25. august er det muligt 

at hente en stemmeseddel i børnehaven, på skolen kontor og hos Hanne Schultz Sørensen, 

H.C. Lumbyes vej 4. Den udfyldte stemmeseddel lægges i en kuvert som man skriver sit 

navn og adresse udenpå. Kuverten afleveres i postkassen hos Mads Runge, H.C. Lumbyes 

vej 20. 

 

I det følgende kan man orientere sig i projekterne. Projekterne sættes desuden op i 



”Øvrige projekter” 

Forslag 1  

Stærekasser 

Der opsættes 50-100 stærekasser udvalgte steder i 
byen, fx ved fodboldbanerne.  

Formål: at stærene skal spise en særlig bille, der er til 
skade for græsplæner. Pris: 10-20.000 kr.  

Forslagsstiller: Glen Larsen, 20947269 



”Øvrige projekter” 

Forslag 2  

Byskilte/byport 

Der opsættes byskilte/byporte ved de tre indgange til 
Lumby.  

Formål: Skilte/porte skal invitere folk ind i byen, signa-
lere åbenhed/positivitet. Kan evt. udformes som node 
e.l. med relation til H.C. Lumbye.  

Pris: 30-45.000 kr.  

Forslagsstiller: Glen Larsen, 20947269 + Conny Rasmussen, 65 95 56 

81 



”Øvrige projekter” 

Forslag 3 

Buste/skulptur ved Lumby Parken 

Forslagsstiller: Ejnar Bo Petersen, 21780549 

Der hyres en kunstner til at lave en buste/skulptur ved 
Lumby Parken. Kan evt. udformes som node e.l. med 
relatrion til H.C. Lumbye. Udføres af evt. Jens Gals-
hiøtt?  

Formål: Skaber et vartegn for byen 

Pris: min. 50.000 kr. (der skal formentlig søges yderli-
gere fonde). 



”Øvrige projekter” 

Forslag 4 

Flagallé 

Der sættes beslag på lygtepæle, hvor i kan sættes flag. 
På modsatte side af vejen sættes flagstang. Byens bor-
gere sætter selv flagene op. 

Formål:  At skabe en flagallé langs H.C. Lumbyes Vej til 
brug ved særlige anledninger (konfirmation o.l.).  

Pris: 50-100.000 kr. (kan skaleres op eller ned). 

Forslagsstiller: Conny Rasmussen, 65 95 56 81 



”Øvrige projekter” 

Forslag 5  

Borde til fritidsbrugere af aulaen  

Der ønskes borde til fritidsbrugerne af aulaen.  

Formål: De gamle borde er slidte og tunge sætte frem 
og tilbage 

Pris: 20.000 kr.  

Forslagsstiller: Leif Jensen, 29 25 95 20 



”Øvrige projekter” 

Forslag 6 

Fastelavnstradition til bal i forsamlingshus 

Genoplive gammel tradition, hvor børnene går rundt i 
lokalområdet og samler ind til efterfølgende bal i for-
samlingshuset.  

Formål: at skabe sammenhold i byen, og skabe aktivi-
tet blandt børnene. 

Pris: 5-25.000 kr. 

Jørgen Hansen, 65955115 



”Øvrige projekter” 

Forslag 7  

Sommerjazz i Møllehave  

Sommerjazz i Møllehaven som hyggearrangement, 
gerne årligt.  

Formål: At skabe endnu et årligt samlingspunkt for by-
ens borgere, og samtidigt gøre byen mere synlig på 
kulturens landkort. 

Pris (for ét arrangement): 10.000 kr. 

Jørgen Hansen, 65955115 



”Øvrige projekter” 

Forslag 8 

Bord/bænkesæt i Lumby-Tårup 

Opstilling af bord-/bænkesæt ved branddam i Lumby 
Tårup. Stedet anvendes af motionsløbere mv. Arealet 
ville kunne holdes af byens olderlaug.  

Formål: At være et samlingssted for borgerne i Lumby 
Tårup 

Pris: 3000 kr. 

Forslagsstiller: Conny Rasmussen, 65 95 56 81 



”Øvrige projekter” 

Forslag 9  

Shelter/bålsted/læskur   

Shelter/bålsted/læskur. Placering afklares senere.   

Formål: At skabe et samlingssted for byens borgere. 
Specielt børnene mangler et hyggested i byen. 

Pris: 50.000 kr. pr. stk. 

Forslagsstiller: Glen Larsen, 20947269 



”Øvrige projekter” 

Forslag 10 

Markedsdag 

”Markedsdag”, hvor forskellige foreninger, firmaer og 
privatpersoner i Lumby og omegn byder ind med akti-
viteter, som alle i Lumby kan komme og deltage i og 
prøve. En slags festdag for alle, så man kommer hin-
anden ved igennem stande, aktiviteter, konkurrencer, 
spil mm. Evt. en madbod, hvor man kan spise sam-
men alle sammen. Drikkevarer kunne evt. købes, så 
kunne man måske gentage begivenheden næste år. 

Formål: At skabe større sammenhold i byen, samt at 
involvere firmaer og privatpersoner mere i byens akti-
viteter. 

Pris: 10.000 kr. til indkøb til af boder mm. 

Forslagsstiller: Linn Lykkegaard-Larsen, lykkegaard1978@icloud.com 



”Øvrige projekter” 

Forslag 11 

Natur/trampesti 

Etablering af flere stier i Lumby, hvor der også kan 
luftes hund. Det kunne f.eks. være en ny natur-/
trampesti fra udstykningerne ved Paulinevænget/
Isabellavænget og Sportspladsen og til den eksiste-
rende sti mellem Lumby og Lumby Torp, jf. vedhæfte-
de oversigtsskitse. 

Formål: Flere rekreative områder i byen 

Pris: min 50.000 kr 

Forslagsstillere: Maria & Lars, 40415202 



”Øvrige projekter” 

Forslag 12 

Foredraget ”Mere glæde og sundhed i hverdagen” 

Foredrag i sognegården eller forsamlingshuset med 
fokus på det at le og dets virkninger. I foredraget er 
der indlagt pauser, som bruges til sjove aktiviteter 
med det formål at skabe tillid og åbenhed blandt del-
tagerne.  

Formål: Skabe sammenhold i byen gennem positive 
oplevelser 

Pris: 4.000 kr. 

Forslagsstiller: Gaby Jeppesen, 66189690 



 

”Børne/ungeprojekter” 

Aktiviteter for Børn og unge 

Inddragelse af område ved centerklasse, skole, børneha-

ve til ét stort fællesområde med institutionsbrug i dagti-

mer og som byens fælles areal uden for skoletid. Områ-

det kan indeholde fx nedenstående elementer. Start vil 

være udarbejdelse af en helhedsplan skabt af arkitekt.  

Formål: Skabe et centralt fællesområde for byen til pri-

mært børn og unge 

Pris: de reserverede 150.000 kr. kan kun bringe os et 

stykke. Der vil skulle søges yderligere midler med afsæt i 

helhedsplanen. 

De enkelte forslag kan ses på de næste sider. Der stem-

mes om prioriteringen af disse forslag.  



Forslagsstillere: 

Susan Sylvest Hansen, 23600093                                     

Janne, 27144178 + Gaby Jeppesen, 66189690 (legestativ) 

Jakob Friborg, 51603892 (skaterrampe) 

Per Bach, 26308860 + Barbara Bertelsen, 20868641 

• Rutsjebane (10.000 kr.)

• Parkourbane (50.000 kr.)

• Trampoliner (gravet ned i jorden, overdækkes om vinteren)

(35.000 kr./stk.)

• Skaterrampe (50.000 kr.)

• Bord-/bænkesæt (3.000 kr. pr. stk)



”Børne/ungeprojekter” 

Forslag A 

Rutsjebane 



”Børne/ungeprojekter” 

Forslag B 

Parkourbane 



”Børne/ungeprojekter” 

Forslag C 

Trampoliner 

 



”Børne/ungeprojekter” 

Forslag D 

Skaterrampe 



”Børne/ungeprojekter” 

Forslag E 

Bord-/bænkesæt 






