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Landudvikling Slagelse

Forord
Velkommen til landområderne i Slagelse Kommune! Velkommen til et overflødighedshorn af initiativ, engagement
og sprudlende ideer til, hvordan vi udvikler vores pragtfulde landområder! Velkommen til hænder, der tager fat i et
fantastisk samarbejde.
Vi har her samlet et overblik over de mange ting, der er sat i gang fra 2015-2018 med en hjælpende hånd fra Landudvikling Slagelse. Det er ”store” udviklingsprojekter, støttet med EU-midler og ”små” udviklingsprojekter, støttet
med KVIK-pulje-midler. Det er 60 projekter, der skaber netværk på tværs i lokalsamfundet, nye natur-, kultur- og
fritidsfaciliteter, nye events og projekter, der udvikler erhvervslivet. Og nogle gange er det ”både og”, og lidt til. For
der kommer rigtig meget ud af de mange nye tiltag. Ikke alle projekter er færdige endnu. Ikke alle effekter kan måles
og vejes. Eller ses lige nu og her. Derfor har vi valgt at vise projekterne frem med billeder og et par ord fra de gode
kræfter, der står bag.
Vi håber, at hæftet kan give et indblik i, hvad der rører sig - og inspiration til at sætte nyt i gang. God fornøjelse med
læsningen!
Niels Jørgensen
Formand for Landudvikling Slagelse
Januar 2019
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ANSØGER:
Dalmose Skole
TILSKUD:
27.650 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Gerlev Idrætshøjskole
TILSKUD:
49.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

En by
i byen

Nytænkning
af kultur og
samværsformer

Der opføres "en by" på skolen med stande og butik-

Gerlev Idrætshøjskole har fået tilskud til at lave nye

ker i samarbejde med det lokale erhvervsliv. På den

højskoleaktiviteter for de lokale (og deres venner og

måde skabes der et tættere bånd mellem virksom-

familier udefra) på tværs af alder og familier: fem

heder og skole, og eleverne lærer virksomhedernes

højskoledage med bl.a. debat, foredrag, leg og bevæ-

hverdag at kende på en ny måde.

gelse og fællesspisning.

”Alle lærere på Dalmose Skole deltog entusiastisk

”Projektet har givet os nogle erfaringer i forhold

med gode ideer samt en positiv tilgang til projektet.

til, hvordan vi - lokale aktører - kan arbejde bedre

Vi fik på kort tid stablet et godt projekt på benene,

sammen i fremtiden. ”Det er dejligt, at vi er så mange,

som inkluderede erhvervsdrivende i Dalmose by.

der løfter i flok. Og det er en supergod idé, at højsko-

Projektet kunne give byens borgere og erhvervs-

leeleverne også er med til at arrangere dagen. De har

drivende en ide om, hvad skolen og eleverne kunne

nye input med og laver blandt andet forskellige lege”,

byde på. Konkret er der kommet et nært samar-

siger en deltager.”

bejde med den lokale Brugsforening, der leverer
overskudsvarer til skolens køkken. Undervisningen
i hjemkundskab får således ekstra varer at arbejde
med, og eleverne lærer noget om konservering og
opbevaring af madvarer.”

ANSØGER:
Korsør Lokalråd
SAMLET PROJEKTSUM:
35.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Skælskør Bykontor
SAMLET PROJEKTSUM:
50.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

SMAK
- Smagen
af Korsør

App for
Skælskør
og omegn

Korsør Lokalråd er gået sammen med Korsør By-

Skælskør Bykontor har fået tilskud til udvikling af

kontor, byens restauranter m.fl. om at lave en fælles

en app for Skælskør og området omkring byen. Der

markedsføring af byens spisesteder og lokale

laves en platform, hvor lokale, tilflyttere og gæster

fødevarer i forbindelse med Maritime Kulturdage

hurtigt kan få et overblik over aktiviteter i området,

og fejring af Fæstningen. Det inkluderede bl.a.

og det er f.eks. meningen, at foreninger selv skal

udvikling af nye måltidsoplevelser og inddragelse

kunne lægge aktiviteter ind uden det store besvær,

af borgere.

så de lokale foreninger også nemmere kan samarbejde.

”Det lykkedes at få de 22 restauranter/spisesteder
til at deltage i projektet, hvoraf flere har tilkende-

”App’en er nem at gå til og er meget overskuelig,

givet ønsket om, at den nye SMAK platform videre-

var en af udmeldingerne, efter den blev lanceret.

udvikles og f.eks. tematiseres i forbindelse med jul,

Modellen/skabelonen vil kunne bruges af andre

igen med sigte på at øge bevidstheden og værdien

byer, lokalområder, hvor de erfaringer, som vi har

af at bruge lokale fødevarer.”

høstet undervejs, vil komme de efterfølgende aktører til gode.”

13

SMAK – smagen af Korsør er en hyldest byens maritime historie, hvilket byen fejrer hvert år under
de Maritime Kulturdage – og en hyldest til byens
middelalderhistorie kendetegnet ved Fæstningen,
som netop i år genindvies søndag den 28. August
efter en gennemgribende renovering.
19

Med SMAK – smagen af Korsør3kan du opleve og
smage på historien, idet et stort udvalg af byens
spisesteder har kastet sig ud i – hele uge
11 34 – at
servere lokale maritime og/eller middelalder retter
1
som supplement til deres normale menukort.
Lokale fødevarer producenter leverer råvarerne,
lokale spisesteder fortolker opskrifterne og lokale
borgere formidler historien.

DE MARITIME
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KULTURDAGE
6
rute ved hjælp af kortet på bagsiden
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7
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Seog
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12 4
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Aktivitetscenter Teglværksparken
Café Sirup, Nygade 14
Café Sumak, Motalavej 75 b
Café Vandkanten, HavneArkaderne 5
Comwell Klarskovgård, Korsør Lystskov 30
Fæstningen: Det maritime telt
: Onsdag d. 24 august: Korsør Holder Sammen og Basen
: Torsdag d. 25. august: Fiskehuset ved broen
: Lørdag d. 27. august: Under Hatten
Fæstningen: Værftet
Produktions Højskolen
Gittes Fiskeudsalg, Baadehavnen
Guo Hui, Linde Alle 38
Havnegrillen, Caspar Brands Pl. 0
Hos Jomfruen, Kirkepladsen 2
Korsør Golfklub Café, Ørnumvej 8
Korsør Madmarked, Kirkepladsen 10
Musholm Bugt Feriecenter, Musholmvej 100
My Sandwich, Lindealle 14
Plejecenter Lützensvej

18
5
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ANSØGER:
Fødevarer Lokalt
TILSKUD:
25.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Hashøj Erhvervsnetværk
TILSKUD:
10.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

Lokale
fødevarer
til private

Etablering af
Hashøj
Erhvervsnetværk

Foreningen Fødevarer Lokalt har arbejdet med at

Hashøj Erhvervsnetværk har fået støtte til at etable-

finde en konkret model for, hvordan folk i Slagelse

re et erhvervsnetværk for virksomheder i landsbyer

Kommune nemt kan få adgang til lokalt producere-

i området syd for Slagelse.

de fødevarer.
”Nu er erhvervsnetværket etableret, og de første
”Fødevarer Lokalt fik opstartet og afprøvet salg af

møder for de lokale erhvervsvirksomheder er blevet

lokale fødevarer til private gennem udvalgte butik-

afholdt med spændende oplæg om online salg

ker. Det var med til at gøre flere opmærksomme på

og markedsføring. Medlemskredsen vokser, og de

muligheden for at købe lokalt producerede fødeva-

næste arrangementer er ved at blive planlagt.”

rer. Fødevarer Lokalt har udviklet sig meget siden
opstarten af foreningen, og de seneste ændringer i
distributionen har gjort, at foreningen har været en
del af Smagdanmark.com.”

ANSØGER:
Salonen 4xK
TILSKUD:
50.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Visit Vestsjælland A/S
TILSKUD:
62.500 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

Kulturelt
væksthus

Gode historier
og autentiske
oplevelser

Der etableres et samlingssted for kunst og kreativi-

Visit Vestsjælland har fået støtte til formidling af de

tet kaldt "Salonen 4xK" i Algade i Skælskør, hvor alle

autentiske oplevelser, som tilbydes i landområder-

kan komme og benytte værkstedsfaciliteter, deltage

ne. Det kan f.eks. være ”fiskeri med magnet”.

i workshops mm. Der er også café og salg af kunsthåndværk og kunst.

”Formålet med at samle lokale aktører og ildsjæle
i et samlet univers er at fremhæve vores kvaliteter

”Salonen4xk indgår naturligt i og støtter op om det

og uddanne aktører til at formidle dem. Det er at

kulturelle liv i byen. Vores skiftende kunstudstil-

opbygge lokal stolthed og dermed skabe nye lokale

linger, samt diverse events og workshops foregår

ambassadører og at synliggøre vores kvaliteter

alle i samarbejde med lokale kunstnere og med

overfor os selv og turister/gæster og gøre gæster til

almene frivillige kræfter. Vi har udviklet et bredt

borgere.

udvalg af aktiviteter rettet mod både børn, familier

Aktørerne kompetenceudvikles efter behov inden

og voksne.”

for forretningsforståelse og formidling, og deres aktiviteter samles på en digital platform samt i et trykt
årsprogram.”
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ANSØGER:
Gerlev Legepark
TILSKUD:
50.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Boeslunde Gymnastikforening
TILSKUD:
50.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

Cykelturisme
på
Vestsjælland

Motionsoase
i Boeslunde

Gerlev Legepark har bygget shelters med særlige

Boeslunde Gymnastikforening har fået støtte til

faciliteter til cyklister, f.eks. med værktøj, så man kan

at etablere en motionsoase med udendørs fit-

lappe sin cykel. Projektet skal støtte op om satsnin-

ness-redskaber til fri afbenyttelse af alle.

gen på cykelturisme i området. Samtidig kan man
besøge Gerlev Legepark eller de omkringliggende

”Slutresultatet blev på hele 6 fitnessredskaber samt

landsbyer.

en ”fitness-trappe”, som forbinder de to forskellige
niveau-områder med hinanden, så alt i alt et rigtig

”Shelterne var booket af en gruppe fra Kalundborg

godt resultat. Nogle af vore andre foreninger i lo-

en hel weekend her i foråret, og de havde haft en

kalområdet har glædet sig sammen med os. Vi har

fantastisk weekend. Kommentarerne var, at forhol-

også fået positive tilkendegivelser fra nogle, der

dene i de nye shelters var ren ”luksus”!”

har været forbi og prøvet redskaberne.”

ANSØGER:
Panzermuseum East
TILSKUD:
380.000 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

ANSØGER:
Panzermuseum East
TILSKUD:
200.000 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

Panzermuseum
East shelteranlæg

Panzermuseum
East put and take sø

Panzermuseum East har lavet et "underjordisk"

Panzermuseum East vil ved museet anlægge en

shelteranlæg i koldkrigsstil i plantageområdet lige

dybvands put and take sø, som suppleres med

uden for museumshallerne, så besøgende kan

fiskeplatforme, stisystem og siddepladser.

forlænge opholdet og få en totaloplevelse.
”Søen vil i kombination med overnatningsfaciliteter
”Vi vil give en bedre totaloplevelse ved at tilbyde

i etablerede shelters appellere til et meget bredt

en forlængelse af opholdet for de besøgende på

udsnit af det stigende antal natur-/friluftsinteres-

museet. De kan på en realistisk måde leve sig ind

serede målgrupper. Desuden vil udenlandske som

i, hvordan det var at være soldat under den kolde

danske turister, cyklist-, spejdergrupper, veteran-

krig. Det vil også være en mere spændende og

miljøer, foreninger, som lokale kræfter og individer,

langt mere lærerig måde for f.eks. skoleklasser at

der efterstræber en unik naturoplevelse, kunne

modtage historieundervisning på, når en del af et

benytte sig af tilbuddet.”

undervisningsforløb kan foregå aktivt i naturen,
samtidig med at man kan opleve hele den spændte
periode i tiden fra kort efter anden verdenskrig og
frem til kulminationen omkring murens fald i selve
museumshallerne.”
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ANSØGER:
Boeslunde Lokalråd
TILSKUD:
50.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Agersø Naturcenter
TILSKUD:
50.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

Bålhytte og
shelter i
Boeslunde

Madpakkehus
på
Agersø

Boeslunde Lokalråd har modtaget penge til at

med borde, bænke og informationstavler med

etablere shelter og bålhytte i Boeslunde.

øens flora og fauna, vandreture mm. Herfra kan
man også låne fiskegrej, kikkerter og andet udstyr,

”I Boeslunde har vi opført en bålhytte, et shelter og

så man kan få nye oplevelser i naturen.

et muldtoilet. Projektet vil give et lokalt samlingssted til et hav af forskellige lokale arrangementer

”Er du på ø-besøg og mangler bord, bænke og tør-

og sammenkomster. Derudover håber vi på at

vejr til madpakkespisningen? Gå glad i madpakke-

tiltrække cykel- og vandreturister fra både ind- og

huset og se samtidig plancher og udstillinger om

udland til at overnatte i vores shelter i Boeslunde.”

fossiler, dyr og blomster på Agersø. Det er en stor
succes, og vi får ros for initiativet. Agersøs gæster
har virkelig manglet et sted, hvor de kunne finde ly
og faciliteter til at spise madpakken.”

Agersø Naturcenter har indrettet et madpakkehus

ANSØGER:
Husmoderforeningen anno 2015
TILSKUD:
50.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Storebælt Vinterbadere
TILSKUD:
100.000 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

Mobil sauna til
vinterbadning
på Agersø

Sauna til
Storebælt
Vinterbadere

Husmoderforeningen Anno 2015 har indkøbt en

Storebælt Vinterbadere har etableret en sauna, så

mobil sauna til vinterbadning på Agersø.

der kan udvikles et egentligt vinterbadested. Der

Det er husmoderforeningens stolthed at præsen-

samarbejdes med flere inden for turismen.

tere et samarbejde med Fonden for Agersø Lystbådehavn, hvor saunaen er et tiltag, som både sejlere,

”Der står nu en velfungerende sauna med plads

turister, sommerhusgæster og øboer får glæde af.

til ca. 30 personer. Den blev taget i brug i oktober
2016. Medlemstallet er øget fra 52 til langt over

"Vi håber, rigtig mange vil få glæde af den naturo-

100 medlemmer. Vi får dagligt henvendelser fra

plevelse det er, når man får varmen i saunaen, for

personer, der ønsker at blive medlem, så med-

derefter at hoppe i vinterbad i Agersø Sund og få

lemstilgangen fortsætter i et jævnt tempo.

sat gang i blodomløbet. Det er sundt, det forlænger

”Sjællands Vinterbadefestival”, blev afholdt

livet, det er sjovt, og det styrker fællesskabet.”

første gang i 2017 i tæt samarbejde med øvrige
foreninger, institutioner og erhvervsliv i Korsør.
Vinterbadere fra hele landet blev inviteret til en
aktiv weekend med musik, motion, kultur, historie,
oplevelser, havbad og saunabesøg.”
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ANSØGER:
Fonden for Agersø Lystbådehavn
TILSKUD:
10.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Sørby og omegns lokalråd
TILSKUD:
50.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

Nye faciliteter
på Agersø
Lystbådehavn

Sund Sørby sundhed og
bevægelse

Fonden for Agersø Lystbådehavn har skabt nye

Sørby og omegns lokalråd har fået støtte til at

faciliteter for sejlere og autocampere på Agersø,

uddanne et korps af frivillige unge og voksne til at

bl.a. forbedrede køkkenfaciliteter og el-tilgang, så

være instruktører i bl.a. udendørs leg, idræt, sund-

endnu flere turister vil komme til øen.

hed og events. Pengene blev også givet til at lave
en event, hvor erfaringerne blev bredt ud til hele

”Det har været en stor succes for brugen af sejler-

kommunen.

stuen, at der nu er både strøm og kloak, og lige i
denne regnvåde sommer i 2017 har der været rigtig

”Gerlev-aktiviteterne har givet inspiration til de

mange sejlere, der er gået i tørvejr her. Med faci-

frivillige i SUND SØRBY-projektet ”ambassadører-

liteter til autocampere har lystbådehavnen også

ne”. Ungdomstrænerne anvender nu nye lege som

tiltrukket nye brugere.”

en del af den specifikke idræt, og generelt er Sund
Sørby-projektet sparket videre. I dag kan vi se, at
området anvendes dagligt af unge mennesker, der
ikke er en del af det traditionelle idrætsliv.”

ANSØGER:
Agersø Møllelaug og
Museumsforening
TILSKUD:
41.250 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Sørbymagle Idrætsforenin
TILSKUD:
7.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

Agersøs
Udvikling af
hollandske mølle Sørby
fra 1892
E-sport
Agersø Møllelaug og Museumsforening har in-

Sørbymagle Idrætsforening ville udvikle et sted,

stalleret el i Agersø Mølle, så den kan blive belyst

hvor unge kan komme og dyrke e-sport og være

udvendig og indvendig. Det giver mulighed for at

med til at arrangere større e-sport events.

lave nye aktiviteter for besøgende og lokale i vinterperioden.

”Sørby eSport blev dannet som en afdeling under
Sørbymagle Idrætsforening. Den første idrætsfor-

”Projektet har muliggjort, at møllen kan udvide sine

ening i Danmark tog dermed initiativ til at tage

aktiviteter med bl.a. undervisning og julemarked.

lokale eSports-aktører under sine vinger. Vi har op-

Første julemarked blev afholdt 1. søndag i Advent

nået over 100 medlemmer og har flere på venteli-

i 2017. Møllen kunne blive oplyst i hele december

ste, vi har afholdt store Fifa events og bootcamps. Vi

måned og således være meget synlig for beboere

kan tilbyde Fifa17, CS:GO, Hearthstone, Overwatch

og gæster, der kommer med færgen til Agersø.”

og LOL med 2-3 gange træning pr. uge.”
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ANSØGER:
Omø Beboer- og Grundejer.forening
TILSKUD:
50.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Henrik Andersen, Dybkærgaard
TILSKUD:
61.970 kr. + 65.000 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

Guidede ture
på Omø

Dybkærgaard
cykel- og
kajakudlejning

Omø Beboer- og Grundejerforening vil etablere en

Dybkærgaard ved Næsby Strand har ved gård-

busdrift i form af en el-dreven mini-bus eller traktor,

butikken etableret cykel- og kajakudlejning, samt

der skal køre turister rundt på Omø. Frivillige lokale

lysstøberi.

skal køre bussen og have guidekursus.
”Vi har nu etableret cykel-, kajak- og fiskestangs”Omø besøges hvert år af ca. 4000 turister, der

udlejning. Vi har også etableret nogle cykelruter, og

kommer med færgen - fritidshusejere og campister,

vi har ruter i Musholmbugten til kajakkerne, bl.a. til

og dels sejlere, der lægger til i Omøs nyrenoverede

”Solopgangsture”. Vi har et godt samarbejde med

lystbådehavn og dertil hørende faciliteter. Vores

en del lokale samarbejdspartnere bl.a. Musholm

turister vil gerne rundt på øen, og ud over gratis

Feriecenter, Storebælt Camping- og Feriecenter og

cykler vil mange gerne have en guidet tur i et køre-

Comwell Korsør, som ønsker at benytte vores tilbud

tøj. Der kan så arrangeres ture med indlagt spis-

om cykel- og kajakudlejning til deres gæster – hvil-

ning/kaffe-kage på øens café eller restaurant eller

ket inkluderer, at vi henter og bringer udstyret.

spisning af lokal-pakket madkurv.”

Dette samarbejde bevirker samtidig, at vi promoverer hinandens virksomheder og sikrer lokal
forankring.”

ANSØGER:
Brugergruppen i
Korsør Kulturhus
TILSKUD:
30.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Slagelse Skateboard Forening
TILSKUD:
204.075 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

Personlift i
Korsør
Kulturhus

Løbehjulsladen

Brugergruppen i Korsør Kulturhus har fået støtte

Slagelse Skateboard Forening har skabt ”Løbe-

til at etablere en personlift, som kan give nemme-

hjulsladen”, en ny hal med ramper, så man også

re adgang til 2. og 3. sal. Det kan give mulighed

kan løbe på løbehjul og ikke kun skateboards.

for endnu flere nye aktiviteter og dermed udvikle

Projektet skal være med til at udvikle nye fritidsakti-

kulturhuset.

viteter og aktivere unge i landdistrikterne.

”Personliften vil give mennesker med bevægelses-

”Projektets betydning for os har været, at vi har

handicap den størst mulige selvstændighed og

kunnet tiltrække og fastholde en aktiv ungdom

uafhængighed. Donationen muliggør, at ældre og

i Slagelse og omegn. Ved hjælp af projektet og

folk med bevægelseshandicap kan deltage i aktivi-

de sociale medier er det ligeledes lykkedes os at

teterne på 2. og 3. sal i Korsør Kulturhus på lige fod

”brande” os selv som en yderst spændende skate-

med andre. Dette vil også give folk et større selv-

park i Danmark.”

værd. Alle vil fremover kunne deltage i alle arrangementer fra stuen til 3. sal og kulturhuset kan udnytte
lokalerne optimalt – en win/win-situation.”
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ANSØGER:
Agersø Lystbådehavn
TILSKUD:
99.000 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

ANSØGER:
Skælskør Turisme
TILSKUD:
187.282 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

Opgradering af
Agersø havnepromenade

Stigsnæs
Skanse

Agersø Lystbådehavn har fået støtte til at opgra-

En gruppe under Skælskør Turisme vil udvikle det

dere og udvide havnepromenaden og en bro på

kulturhistoriske område ved Stigsnæs Skanse med

lystbådehavnen.

genopbygning af repperter og historiske bygninger med afslutning af ”Stigsnæs Kystbatteri” i 2019.

”Vi får rigtig meget ros for opgraderingen af
promenaden og bro 5. Folk roser det stilrene og

”Projektet med Stigsnæs Kystbatteri har åbnet

alligevel hyggelige miljø, der er på lystbådehavnen.

mine øjne for ikke bare den militære betydning

Man er også rigtig glade for det træ, der er lagt på.

under englandskrigen i 1800-tallet, men også for

De siger, det er en fornøjelse, at der ikke mere bliver

den enorme folkelige betydning, som batteriet har

glat. (Det er skridsikkert). Det giver også større

haft i de seneste 100 år. Jeg møder mange, der har

tryghed, når børnene færdes der.”

haft familietraditioner med udflugter til stedet. Det
glæder jeg mig også til at fortælle videre til turisterne, der helt sikkert kommer til at besøge stedet.”

ANSØGER:
Lokalrådet for Vemmelev
TILSKUD:
50.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Musicalforeningen Storebælt
TILSKUD:
40.525 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

Udendørsfitness i
Vemmelev

Musicalforeningen
for og af unge

Lokalrådet for Vemmelev har lavet et område med

Musicalforeningen Storebælt i Korsør har fået

udendørsfitness i parken i Vemmelev, som er åbent

støtte til etablering af foreningen og den første

for alle.

musicalforestilling, ”Vi maler byen rød”. Pengene er
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bl.a. gået til headsets, som foreningen kan bruge
”Borgerne, unge og ældre bruger redskaberne

fremover også.

tidlig morgen og sent om aftenen. Kondiløbere
stopper op og bruger redskaberne og løber videre.

”Vi fik samlet en stor flok unge mennesker til at lave

Skolebørn gør brug af dem. Redskaberne kan bru-

en superflot forestilling, som Korsør by kan være

ges på alle tider af døgnet, hvis man vil det, da vi

stolt af. Vi fik samlet en masse unge mennesker, der

har fået belysning i parken.”

normalt ikke ville have deltaget i sådan et projekt.
Vi fik dem integreret i projektet, så de fik en følelse
af fællesskab. Skubbet til deres grænser og givet
dem en masse selvtillid til den almindelige hverdag.”

VI MALER BYEN RØD

SPILLEDATOER

Korsør Kulturhus
15.05.18 kl. 19.00
16.05.18 kl. 19.00
17.05.18 kl. 19.00
18.05.18 kl. 19.00
19.05.18 kl. 14.30

Billetpris: kr. 95,00

Storebælt
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ANSØGER:
Bisserup Vinterbadere
TILSKUD:
50.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Boeslunde Gymnastikforening
TILSKUD:
27.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

Vinterbadefaciliteter
i Bisserup

Mænds
mødested
i Boeslunde

Bisserup Vinterbadere har etableret to mobile

Et udvalg under Boeslunde Gymnastikforening har

badetrapper på Bisserup Havn. På sigt skal det

indrettet et klubhus, som skal være et mødested for

udvikles til et større vinterbadested med sauna.

mænd.

”Morgenbadning er noget, der er på manges læber

”Gruppen har hver fredag været samlet og ordnet

i Bisserup. Antallet af morgenbadere har været støt

forskelligt så som klipning af hæk langs boldbanen,

stigende siden november 2018, hvor vi indviede

rydning af brombærranker langs stien og mange

badetrapperne i Bisserup. Vi er en gruppe af glade

andre gøremål i området. Det vil også senere være

mennesker, som med fryd tager det kolde gys fra

muligt for byens borgere f.eks. at få efterset deres

vores badeanlæg, som har forbedret badeforholde-

cykler og andre småting af gruppen. Hver gang vi

ne væsentligt.”

har fortalt om projektet til andre, har vi fået rigtig
god respons, og der er også dukket nogle op med
opgaver til gruppen.”

ANSØGER:
Pensionistforeningen
Torsdagsklubben
TILSKUD:
30.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Slagelse MX
TILSKUD:
36.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

Vind i håret
på en
cykeltaxi

Slagelse MX
vandingsanlæg

Pensionistforeningen Torsdagsklubben i Bisserup

Slagelse MX har etableret et vandingsanlæg på

vil lave en cykeltaxiordning med udflugter for ældre

MX-banen i Hashøj som et led i flere nye tiltag, der

i Bisserup. Den skal drives af frivillige.

skal udvikle klubben og give mulighed for flere nye
events.

”Vi vil lave en cykeltaxiordning, så mange af de
ældre borgere i Bisserup og nærmeste omegn, der

”Vi har nu en flot oprenset sø, og vi er klar til at van-

ikke længere selv kan cykle eller køre bil, kommer

de med den ekstra streng, når foråret kommer igen.

med ud på en cykeltur i det blå og får vind i håret

Vi har haft stor interesse omkring oprensningen,

og bruger deres sanser på cykelturen. De bliver

også fordi den vil hjælpe os i hverdagen og til vores

simpelthen transporteret rundt i vores skønne om-

løb. Vi er utrolig glade og taknemmelige for den

kringliggende natur på en cykel, hvor der sidder 2

hjælp, vi har fået fra Landudvikling Slagelse, uden

personer foran, som er nydere, og 1 person bagved

den havde det været rigtig svært at komme i mål

som er yder. De får mulighed for at komme ud af

med dette projekt”.

deres ensomhed og bliver opmuntret til at være en
del af fællesskabet.”
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ANSØGER:
Tårnborg E-sport
TILSKUD:
50.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Korsør Golfklub
TILSKUD:
175.000 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

Tårnborg
E-sport

Indoor Golf
Korsør

Tårnborg E-sport under Tårnborg Idrætsforening

Korsør Golfklub vil bygge det første indendørs

har fået støtte til at etablere Tårnborg E-sport, som

golftræningscenter på Vestsjælland. Centret vil få

skal være et helt nyt tilbud til de unge.

alle nødvendige træningsfaciliteter (indspilsområde, bunkers, slagområde m/trackman) og kan

”Vi vil skabe en lokal forankret eSports-forening

anvendes året rundt, men primært til væsentlig

med fællesskab og frivillighed som omdrejnings-

forlængelse af golfsæsonen.

punkt. Svenstrup/Tårnborg/Frølunde/Vemmelev-området har længe manglet tidssvarende

”Vi ønsker, at Korsør Golfklub bliver en klub, hvor

aktiviteter rettet mod børn og unge, og vi ser en

rammerne for udvikling af golfspillet og deraf en

landsdækkende stigende interesse for netop eSport

vedvarende tilstrømning af medlemmer/gæster, er

og gaming.”

i højsædet. Med Indoor Golf Korsør bliver klubbens
samlede tilbud unikt - og forhåbentlig medvirkende til fastholdelse og nye interesserede golfere.”

ANSØGER:
Business Slagelse
TILSKUD:
25.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Historic Viking Rally Club
TILSKUD:
20.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

Markedsdage
i Slagelse

Historic
Viking Rally

Business Slagelse har fået støtte til afvikling af ak-

Historic Viking Rally Club har fået støtte til i maj

tiviteter med lokale fødevarer ved markedsdage og

2017 at afvikle et rally for historiske biler. Turen

med initiativer der skal få spisestederne til at bruge

starter i Slagelse, og ruten er lagt på de omkringlig-

lokale råvarer.

gende landeveje i Slagelse Kommune.

” Vi havde i 2018 en succesfuld uge med Smag

”Historic Viking Rally for 2017 er gennemført med

Lokalt, hvor 12 restauranter havde spændende

succes. Historic Viking Rally er etableret som en

menuer med produkter fra lokale producenter. Det

synlig event i Slagelse kommune og som et af de

er helt sikkert en aktivitet, som vi fortsætter med i

bedste sportslige arrangementer af sin art i Dan-

2019, hvor vi også vil udvide med at igangsætte

mark”.

madfestivalen i uge 41 med et lokalt marked samt
lækre menuer hos restauranter.”

// Projekter 2015 – 2018 // LANDUDVIKLING SLAGELS

Tema: Nye events

23

// Projekter 2015 – 2018 // LANDUDVIKLING SLAGELSE

Tema: Nye events

24

ANSØGER:
Storebælt Vinterbadere
TILSKUD:
25.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Foreningen Jul i Skælskør
TILSKUD:
50.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

Sjællands
Vinterbadefestival i Korsør

Jul på
Rådhuset
i Skælskør

Storebælt Vinterbadere afholdt i februar 2017 en

Foreningen Jul i Skælskør har i 2017 igangsat ”Jul

vinterbadefestival i samarbejde med flere lokale

på Rådhuset” - et julekunsthåndværkermarked på

foreninger med oplæg, musik, bespisning mm.

det gamle rådhus i Skælskør.

”Der var livlig aktivitet på stranden og i sauna, fra
tidlig morgen og hele dagen igennem.

”Julemarkedseventen og jubilæumsarrangementet
Jul på Rådhuset forløb ud over alle forventninger.

I stedet for at benytte en udefra kommende instruk-

Det lykkedes at samle 20 inviterede kunsthåndvær-

tør til saunagus fik vi i stedet uddannet nogle af

kere, og der var endda en del på venteliste. Allerede

foreningens egne medlemmer til ”Gusmestre”. Der-

på åbningsdagen var der kø foran rådhusets dør

ved kunne vi tilbyde flere ”Gusseancer” og så kan

et kvarters tid før åbningen kl. 10. Det samme skete

vi tilbyde gusarrangementer gennem hele året, for

dagen efter. Og så vrimlede det ellers ind med

egne medlemmer og åbent hus-arrangementer.”

gæster hele dagen og den næste med for den sags
skyld. Vi målte, at der i løbet af weekenden havde
været over 2000 gæster, hvoraf der var flere udenbys.

ANSØGER:
Guldagergaard
TILSKUD:
250.000 kr.+ 50.000
ORDNING:
LAG/EU-midler + KVIK-pulje

ANSØGER:
Slagelse Turistforening
TILSKUD:
35.500 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

International
Kunst og
Keramik Festival Kirker
og Keramisk
Folkemøde

Slagelse Turistforening har fået støtte til at etablere
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en ny kunstevent i kirkerne i landområderne i no-

Guldagergaard, Internationalt Keramisk Vidensog Forskningscenter, har fået støtte til afholdelse
af International Keramik Festival i Skælskør i 2016
samt forskellige IT-løsninger til forbedring af det
internationale samarbejde omkring festivalen.
Guldagergaard har siden fået støtte til at afvikle
Keramisk Folkemøde i Skælskør i sommeren 2018.
”Målet lykkedes med at skabe en stærk aktør i
lokalområdet baseret på keramisk kunst og kunsthåndværk. Vi har skabt en International Keramik
Festival i Skælskør by, som vil brande hele Slagelse,

vember måned 2018. I samarbejde med de lokale
menighedsråd, bliver der i kirkerummene udstillet
kunstværker lavet af kunstnere udefra.
”Projektet med deltagelse af 10 kirker og 21 professionelle kunstnere, hvoraf en kom fra Holland,
forløb særdeles tilfredsstillende, og langt over hvad
Slagelse Turistforening turde håbe på. Udstillingen blev besøgt af ca. 2.800 gæster i de forskellige
kirker over de 2 dage. Både besøgende og repræsentanter for de forskellige kirker samt kunstnere,
har udtrykt stor tilfredshed med arrangementets
gennemførelse.”

og ikke mindst Skælskør som Keramik by nationalt
gende og 60 keramikere fra Danmark og udland i
ens hvide telte ved havnekanalen. Lokale butikker
blev inddraget med udstilling af værker, og enkelte
kunstnere skabte stedsspecifik kunst til udvalgte
butikker.”

Kunst af Jytte Høeg

og internationalt. Vi havde i 2016 10.000 besø-
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ANSØGER:
Skælskør Erhvervsforening
TILSKUD:
30.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Foreningen Strand Festival
TILSKUD:
50.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

Matadordagen

Strand Festival

Skælskør Erhvervsforening har etableret Mata-

Foreningen Strand Festival har afviklet en strand-

dor-dagen. Til ”En kunstner kommer til byen” i 2018

festival i sommeren 2018 langs vestkysten i samar-

er der givet støtte til bl.a. podier, som kan genbru-

bejde med det lokale erhvervsliv.

ges ved de fremtidige Matadordage.
”Formålet var at sætte Sjællands smukke Vestkyst
”Arrangementet, der er under Skælskør Erhvervs-

på landkortet. Vi havde fokus på udvikling i Stillinge

forening, løb af stablen lørdag den 11. august 2018

Strand-området, og på at fremme aktiviteter og

fra kl. 10.00 – 13.00 i Skælskør. Her deltog ca. 80 fri-

turismen i området. Vi ville samtidig gerne vise, at

villige aktører bakket op af byens erhvervsliv og et

det er attraktivt at bo på landet ved den smukke og

antal veteranbiler m.m. Vejret var noget blæsende,

inspirerende kyststrækning i Slagelse Kommune.

men trods det besøgte mellem 7000 og 8000 men-

Desuden kunne en stor sidegevinst ved projektet

nesker byen for at overvære de forskellige optrin

være at fremme networking mellem aktørerne.

og events. Takket være ildsjælene omkring ”Kors-

Og det synes vi til fulde lykkedes. Avisoverskrifter

bæk kommer til Skælskør” forventer vi at fortsætte

efterfølgende vidner også om det :”Strand festival

succesen til august 2019 med titlen: Livets gang i

flot fra start”…”

Korsbæk.”

ANSØGER:
Korsør Produktionshøjskole
TILSKUD:
30.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

ANSØGER:
Gerlev Legepark og
Kulturcyklen
TILSKUD:
10.000 kr.
ORDNING:
KVIK-pulje

Maritimt
Folkemøde

MoveMekka

Korsør Produktionshøjskole har for første gang

Gerlev Legepark og Kulturcyklen har i 2018 afviklet

afviklet Maritimt Folkemøde i Korsør sammen med

den første bevægelses-og musikfestival for unge på

en række samarbejdspartnere.

Gerlev Legepark: MoveMekka.

”Det lykkedes at samle en række tunge paneldel-

”Vi fik fem forskellige lokale bands til at understøtte

tagere fra den maritime verden og uddannelses-

de forskellige bevægelses-sessions med levende

området samt foreningsområdet og gennemføre

musik. Samspillet mellem live-musik og bevægelse

en række spændende debatter. I forbindelse

fungerede rigtig godt. Der blev afholdt akroyoga,

med forberedelse af næste års folkemøde vil det

crossfit og en streetsoccer turnering. De åbne area-

være målet at tiltrække foreninger fra hele landet.

ler ved Gerlev Legepark har potentiale for at blive et

Foreninger, der har betydning for kyst- og naturtu-

sted, hvor de unge ser nye muligheder for at indgå

rismen, og som folkemødet har fokus på som ”det

i nye fællesskaber med bevægelse som omdrej-

glemte maritime erhverv”.

ningspunkt.”
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ANSØGER:
Ostebørsen
TILSKUD:
430.200 kr.
ORDNING:
LAG/EU-MIDLER

ANSØGER:
Vilcon ApS
TILSKUD:
270.000 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

Oplevelses- og
Lokalaktivt
besøgscenter for landhotel
ostehåndværk
Ostebørsen fik støtte til etablering af et oplevelse-

Vilcon har fået støtte til at lave en landlig have, et

sunivers i Vemmelev, hvor man kan følge og lære

væksthus, træer, hønsehold mm., der skal udvikle

om ost i hele dens værdikæde fra frisk mælk over

hotellet til et lokal-aktivt landhotel. Den lokale skole

osteproduktion til modning.

bruger både hotellet og haven i undervisningen.

”Vi har skabt et enestående osteunivers, hvor du

”Urtehaven er afsluttet. Så kan vi servere vores

kan spise ost, se hvordan den produceres, lære om

første hjemmedyrkede Blå Congo. Hønsehuset er

ost samt købe ost og andre naturgræs-mælkepro-

flyttet til urtehaven, så hønsene får glæde af de sid-

dukter med lokal oprindelse.

ste urter, og vi får gødet haven, så grøntsagerne til

I praksis har vi startet en iværksættervirksomhed

foråret får den optimale start. I væksthuset genta-

inden i vores eksisterende virksomhed, hvor for-

ger vi succesen med lokal langbordsspisning.”

retningen bæres oppe af en oplevelsesøkonomisk
forretningsmodel. Oplevelser er indlejret i alle vores
ydelser. Lige fra osten til en smageskole om ost. Vi
har skabt 4 nye arbejdspladser og øget omsætningen i vores butik. Rent faktisk er omsætningen i
2017 mere end fordoblet, i forhold til da vores butik
lå i Slagelse. Vi oplever en enorm interesse og høj
deltagelse ved vores arrangementer. Vi får besøg
af både skoler, børnehaver, turister, foreninger, virksomheder og privatpersoner.”

ANSØGER:
Skælskør Fiskeexport ApS
TILSKUD:
136.000 + 169.520 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

ANSØGER:
Frugtavler Thomas Jensen,
Gårdagergård
TILSKUD:
160.000 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

Røgeri og fiskecafé på havnen
i Skælskør

Kirsebærjuice

Skælskør Fiskeexport ApS har fået støtte til at lave

Frugtavler Thomas Jensen, som holder til vest for

et røgeri på Skælskør Havn. Fiskehuset bygges til,

Slagelse, har udviklet en maskine til at lave en ny

så man kan købe let mad, især røget fisk. Siden er

form for juice ud af egne producerede kirsebær.

der givet støtte til en fiskecafé i nær tilknytning til
fiskebutikken, hvor man kan spise et let måltid med

”Både læger og ph.d-studerende er interesserede i

fisk fra fiskecaféen.

bærret. Et godt råd til andre producenter er, at man
skal væbne sig med stor tålmodighed, når man skal

”Der er kommet ny forpagter, og allerede nu er der

eksperimentere. Jeg arbejdede med fire forskellige

forventning om en øget omsætning. Desuden er der

måder at pasteurisere saften på.”

blevet ansat en medarbejder. Der bliver solgt lokale
fisk, såsom rødspætter, fisk, skrubber, torsk og havørreder og dermed sat fokus på lokale fødevarer.
Caféen får glasparti ud mod fjorden, så gæsterne
kan nyde udsigten. På denne måde kan caféen
virke både sommer og vinter.”
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ANSØGER:
MT Alu-Glas
TILSKUD:
200.000 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

ANSØGER:
Branislava Lugonja
TILSKUD:
100.000 kr..
ORDNING:
LAG/EU-midler

Produktionskapacitet på
MT Alu-Glas

Branka Lugonja
Art Design

MT Alu-Glas i Korsør vil udvide produktionskapa-

Glaskunstneren Branislava Lugonja har med sit

citeten ved at investere i nye maskiner, der skal

glasgalleri St. Galla fået støtte til udvikling af nye

gøre produktionen af bl.a. aluminiumsfacader- og

glasprodukter, som tager udgangspunkt i kunsten,

vinduer mere effektiv. Virksomheden har fået støtte

men som er kommercielle og skal afsættes på nye,

til indkøb af maskiner og til oplæring af personalet i

ikke-kunstorienterede markeder.

håndtering af det nye udstyr.
”Vi kom godt i gang med at udvikle stænkplader,
”Hvor opgaverne tidligere skulle udføres manuelt af

som tryk af mit eget design (dvs. fotos af mine origi-

faguddannet personale, kan flere – også ufaglærte

nale værker). Det blev en spændende proces, og vi

– oplæres i at betjene maskinerne. På denne måde

fik lavet hele syv prototyper, som var i en ret tilfreds-

kan vi få mere tid til salg og montering”.

stillende kvalitet, og som lovede mange muligheder
for udvikling. Vi valgte dog alligevel at fokusere
på originale værker som første prioritet. Projektet
har derfor - selvom det ikke blev gennemført som
planlagt - givet et spændende afkast i form af en ny
mulig vej.”

ANSØGER:
Morfars Moustache
TILSKUD:
100.000 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

ANSØGER:
Fazade
TILSKUD:
464.000 kr.
ORDNING:
LAG/EU-MIDLER

Nostalgia

Fazade montage
og produktion

Den netbaserede virksomhed, Morfars Moustache,

Virksomheden Fazade, der producerer og samler

der sælger vintagetøj fra en gård uden for Slagelse

indviduelle facadeløsninger, vinduer og døre til

har fået støtte til projektet "Nostalgia". Butikken

især større bygninger, har fået støtte til at opstarte

er udvidet med et lille cafested, så det bl.a. kan

en ny produktionsenhed på Glasværket ved Korsør

fungere som mødested, og inddrages i udvikling af

Havn. Pengene er gået til inventar og de avancere-

undervisningsmateriale og -aktiviteter. Desuden

de maskiner.

skal lokale tages med i fortællinger og foredrag
med historisk tema.

”Vi kan levere nogle helt individuelle og særlige
facadeløsninger, som andre ikke kan levere. Og

”Projektet for os har betydet en større synlighed,

så står vi for produkter af særlig høj kvalitet og

og dermed en større lokal forankring. Projektet har

holdbarhed. Vi er glade for at få gode faciliteter

givet os mulighed for at søsætte initiativer, som

og medarbejdere. Med den her placering i Korsør

ellers ikke var os økonomisk mulige. Det har pustet

kan vi være med til at styrke lokalsamfundet. Og

nyt forfriskende liv i virksomheden. På billedet en

placeringen er rigtig god i forhold til infrastrukturen

hukommelseskuffert med ting fra butikken til pleje-

og vores marked”.

hjem.”
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ANSØGER:
Danmarks Busmuseum
TILSKUD:
250.000 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

ANSØGER:
Borreby Gods
TILSKUD:
149.000 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

Danmarks
Busmuseum

Ridehal på
Borreby Gods

Danmarks Busmuseum i Skælskør har fået støtte til

Borreby Gods har fået støtte til at udvikle Ridehal-

at udvikle museet ved hjælp af endelig etablering

len på godset ved at etablere et nyt gulv. De 530

af bussimulator samt en ny veteranbus, som skal

nye kvadratmeter skal åbne for helt nye mulighe-

supplere de 57 veteranbusser fra år 1925-2000,

der som f.eks. koncert/spillesal med fri indretning,

som museet har i forvejen.

markeds/messe plads, spisesal og store (også
erhvervsrettede) events.

”Bus-simulatoren kommer til at indgå som en af
attraktionerne på museet, hvor gæster kan løse

”Etablering af trægulv er en vigtig del af projekt

billet til en 15 min. prøvekørsel i en bus og selv være

'Ridehal'. Projekt 'Ridehal' er et ambitiøst projekt,

buschaufføren. Simulatoren er meget autentisk at

møntet på at bidrage til udviklingen af Borreby

være fører af. 5-10 forskellige øvelser kan vælges

som et stærkt kulturelt centrum; et hjemsted for

som f.eks. bykørsel, bjergkørsel, økonomikørsel m.fl.

kvalitetsfulde og intense kulturarrangementer i

- uden at være i besiddelse af et førerkort.”

bred forstand - scenekunst, koncerter og events, i
rammerne af en exceptionel kulturarv med dybe,
historiske rødder.”

ANSØGER:
Michael Andersen,
Tøvestensgaarden
TILSKUD:
440.000 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

ANSØGER:
Martin Christian Nielsen
TILSKUD:
216.650 kr.
ORDNING:
LAG/EU-MIDLER

Ismejeri
Tøvestensgaarden

CAMPboat

Gårdejer Michael Andersen fra Hejninge har fået

Bådebygger og iværksætter Martin Christian Niel-

støtte til at etablere et helt nyt ismejeri på gården.

sen har fået tilskud til at udvikle en prototype på en

Her skal der produceres økologisk is på basis af

CAMPboat, en sejlende campingvogn.

økologisk mælk fra gårdens køer.
”Der er fuld gang i CAMPboat. Efter tusindvis af
"Vi ser en gård for os, hvor der udover isproduktion

timers forarbejde, er det en særdeles spændende

kommer masser af besøgende for at opleve livet på

tid. Alle de enkelte dele skal passes sammen, og det

landet, klappe en kalv og få en kop kaffe. Gerne i

er ikke mere muligt at ændre på noget - så alt SKAL

samarbejde med flere, lokale fødevareproducenter

passe. Det bliver den fedeste måde at campere på.”

og med både lokale, turister og skoleklasser blandt
gæsterne, som på et tidspunkt måske også får
mulighed for at spise på stedet".
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ANSØGER:
H.J. Huse A/S
TILSKUD:
190.00 kr.
ORDNING:
LAG/EU-midler

Pilotprojekt
om lokal klimatilpasning
H.J. Huse har fået bevilget tilskud til at lave et pilotprojekt om lokal klimatilpasning på Gerlev Idrætshøjskole.
”En af de store udfordringer er håndtering af de
større mængder af vand, med baggrund i den globale klimaudvikling. Vi vil udvikle og dokumentere
en “stand alone” løsning, hvor vandbehandlingen
foregår på den enkelte matrikel og dermed ikke
kræver store centrale løsninger. Den skal udvikles
og etableres i et samarbejde mellem H.J. Huse,
Rockwool, Gerlev Idrætshøjskole m.fl. Projektet vil
dokumentere, hvordan lokale klimatilpasningsløsninger kan tænkes sammen med leg, bevægelse og
læring på en samlet og sammenhængende måde,
som dermed også giver et bud på to af tidens mest
betydende dagsordener.”

Læs mere om Landudvikling Slagelse på
www.landudviklingslagelse.dk

