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Hjemmeside oa. almen oplysning til fremme af interessen for Skt.
Mogens kilde
Hjemmesiden www.sktmogenskilde.dk skal oplyse om kilden, Skt. Mogens,
anden relevant historik, arrangementer mv.
Hjemmesiden tilstræbes at være interaktiv, så besøgende på kildeområdet kan
hente oplysninger online
Info-tavler på kilde- og mindestøtteområdet, foldere om kilden, mindestøtten
og deres historik forsynes med QR-koder og udgives på flere sprog
Kildelauget medvirker ved udarbejdelse af andet relevant oplysningsmateriale
Bestyrelsen mfl. medvirker ved arrangementer til oplysning om kilden,
mindestøtten, kulturområdets historik mv.
Der søges kontakt med andre organisationer/steder, som beskæftiger sig med
Skt. Mogens og/eller karakteristiske forhold fra hans tid. Lauget kan arrangere
ture til sådanne steder

Renovering og vedligeholdelse af arealer, mindestøtte mv.

Kilde- og mindestøtteområder med bygværker o. lign. renoveres og
vedligeholdes efter aftale med fagfolk
Bestyrelsen oa. interessenter gennemgår mindst én gang årligt de arealer,
mindestøtte mv., som lauget har påtaget sig at vedligeholde/renovere for at
planlægge det kommende års arbejde
”Grøn Gruppe” leder arbejdet i henhold til det af bestyrelsen godkendte
Idekatalog

Fremskaffelse af midler til betaling af laugets udgifter

Medlemmerne betaler et årligt kontingent. Lauget arbejder løbende på at
fastholde nuværende og skaffe nye medlemmer
Der afholdes et årligt Kildemarked, hvis koncept harmonerer med forgangne
tiders kildemarkeder
Der søges fonds-, offentlige oa. midler til gennemførelse af større opgaver
Kildelauget lader fremstille og sælge egnede tekstiler mv. med laugets logo.
Der kan indgås aftale med erhvervsvirksomheder om at bruge kildelaugets
logo, etikettemotiv mv.
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Andre opgaver for lauget
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Projektet realiseres, når de tekniske, økonomiske oa. forhold tillader det
Efter realisering passes vandsystemet incl. vinterpause og styring over døgn

Godt samarbejde med relevante myndigheder, grupper/-foreninger, dags- og
ugepressen mv.

Mogenstrup Kildelaug
Formand: Chris Hermansen, Åvænget 28, Mogenstrup, 4700 Næstved Tlf. +45 2084 1535
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