
Sammen om Lumby 

Lumby har fået kr. 200.000,-.  

Hvad synes du, vi skal bruge dem til? 

 

Odense kommune har en pulje der kaldes ”Borgerne bestemmer”. Herfra gives 5 

portioner af kr. 200.000,- til lokalsamfund indenfor kommunen, som har gode 

argumenter for, hvordan og hvorfor netop deres lokalsamfund kan løftes ved hjælp 

af en portion. Alle beboere har efter en bevilling, mulighed for, at komme med 

forslag til, hvad pengene skal bruges til. 

 

Fredag d. 7. april, fik vi den glædelige besked, at Lumby har fået kr. 200.000,-. Vi skal 

nu alle i fællesskab, i en demokratisk proces, finde ud af hvad pengene skal bruges 

til. Der er ikke nogen krav om, hvordan pengene bruges. Det kan være til foredrag, 

musik, legeredskaber, oplevelser …….Det må dog ikke være noget, som fremover 

koster kommunen penge til vedligehold. Alle som bor indenfor Lumby skoles distrikt 

kan komme med forslag, og alle indenfor samme område og som er fyldt 10 år kan 

stemme. 

 

I maj måned vil eleverne på skolen, på en fagdag, arbejde med demokrati. 

I denne forbindelse, vil de få mulighed for, at komme med forslag til, hvad de synes 

pengene skal bruges til. Eleverne vil efterfølgende præsentere deres forslag på et 

borgermøde søndag d. 11. juni kl 10-14. (Reserver allerede nu dagen). Her vil 

børnenes forslag blive videre-bearbejdet, desuden vil der være mulighed for, at alle 

kan komme med forslag.  

 

Forslag vil desuden kunne afleveres både på papir i postkassen til: Mads Runge, H.C. 

Lumbyes vej 20, og digitalt til: sammenomlumby@gmail.com  fra nu og frem til d. 

14. juni kl. 18.00. 

 

Ansøgergruppen vil herefter samle alle forslag. I forbindelse med 

husstandsomdeling af foldere til byfesten først i august, vil der være en oversigt 

over indkomne forslag, som lægges til afstemning. Til byfesten lørdag d. 26. august, 

vil der være valg. Der skal vises sundhedskort for at stemme og alle over 10 år har 

stemmeret. 


