
 

 
 
 

Information 322 25.05.2022 

 

«Foreningsnavn» 
Att.: «Kontaktperson_Navn» 
Telefon: «Kontaktperson_telefonnr» / Mobil: 
«Kontaktperson_Mobilnr» 
E-mail: «Kontaktperson_Email»  
 

CVR-nr.: «CVR» 
Bruger-ID: «Bruger_ID» 

 
Link til Tilskuds- og foreningsportalen: 

forening.guldborgsund.net 

 

 
 

 

 Havne pop up – pulje med ansøgningsfrist 10. juni 

 Årets Landsby 2022 – pulje med ansøgningsfrist 14. juni 
 

 
Denne information indeholder disse 2 emner: 
 
Havne pop up – havneaktivitetspulje med ansøgningsfrist 10. juni 2022 
 
Har du en idé til en aktivitet på havnen i Nykøbing F.  
Her til sommer er der nu mulighed for at søge tilskud i havneaktivitetspuljen. Puljen skal bruges så 
foreninger og institutioner kan søge om midler til afvikling af bevægelsesaktiviteter og eller musik, 
teater eller andre aktiviteter for borgere i alle aldersgrupper. Aktiviteterne tænkes primært placeres på 
arealet ved det gamle havnekontor, hvor der allerede nu er planer om opsætnings af bordtennisborde 
og hvor wakeboard kabelbanen installeres igen, men også det nordlige popup-område kan bruges. 
Aktiviteterne skal foregå i perioden juni, juli eller august måned 2022. 
 
Ansøgningsfristen er den 10. juni 2022. Efter ansøgningsfristens udløb vil ansøgningerne blive 
fremsendt til styregruppen for havneudvikling. Ansøgningen sendes til mail: 
borgerogbranding@guldborgsund.dk og markeres: Havne pop up 

 
Spørgsmål om puljen kan rettes til Charlotte Møller, Leder af bibliotek og borgerservice 
cm@guldborgsund.dk  
 
 
Årets landsby 2022: 

På vegne af Årets Landsby-prisen fremsender vi dette skriv med opfordring til at søge. I må meget 
gerne dele det med jeres netværk, så vi kan få fat på alle de gode landsbyer derude. Hovedpræmien 
for at blive Årets Landsby 2022 er 50.000 kroner samt 20.000 kroner til en kåringsfest. 2. og 3. 
pladsen honoreres hver med 25.000 kroner. 

 

 

https://forening.guldborgsund.net/infoside.asp?id=1
mailto:borgerogbranding@guldborgsund.dk
mailto:cm@guldborgsund.dk


 

1. Landsbyer kan frem til d. 14. juni 2022 sende en ansøgning til mail@landdistrikterne.dk  
2. Umiddelbart efter udvælger bedømmelseskomitéen tre landsbyer, som går videre til finalen. 
3. I august viser finalisterne sig frem for bedømmelseskomitéen samt evt. presse. 
4. Til sidst voterer bedømmelseskomitéen og kårer vinderen. 
5. Spørgsmål om prisen kan rettes til Cecilie Davidsen Høj cdh@landdistrikterne.dk  

  
 
 
 
Med venlig hilsen 
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