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28. Dagsorden maj 2019
04.21.00-G01-38-19/ Lars Haagensen

Dagsorden for Landdistriktsrådet den 20. maj 2019 kl. 17:00

1. Orientering ved Formanden
1.
2.
3.
4.
5.

Præsentation af Anne, barselsvikar for Andrea
Tour de Jammerbugt
Landdistriktskonference den 28. maj kl. 17:00
LUP møder i efteråret 2019
Evt.

På mødet blev ny landdistriktskonsulent præsenteret, som er barselsvikar for
Andrea. Anne kommer fra en projektansættelse i Aalborg Kommune, hvor hun
blandt andet har lavet en evaluering af deres landdistriktsindsatser.
Formanden opfordrede endvidere landdistriktsrådet til at deltage i Tour de
Jammerbugt, som er i fuld gang med mange tilmeldte.
Der blev orienteret om den kommende landdistriktskonference den 28. maj
2019, som foregår på Skovsgaard Hotel fra kl. 17, hvor et oplæg til en styrket
organisering af landdistriktsindsatsen præsenteres. Formanden opfordrede til
deltagelse (med tilmelding) og til at dele invitationen i de forskellige lokalsamfund.
På aftenens møde blev der også orienteret om LUP møder i efteråret 2019,
hvor det blev besluttet at landdistriktsteamet er ansvarlige for invitationerne og
indbyder til møderne fra kommunal side, mens man i lokalsamfundet er ansvarlig for at finde mødested og sørger for forplejning.

2. Status på registrering af rekreative ruter mv. ved Lise Holt.
Rekreativ konsulent, Lise Holt gav en status på registreringen af rekreative ruter og oplyste, at et kort over ruterne er under udarbejdelse. Kortene vil blive
solgt for 5 kr. enkeltvis. Foreninger har mulighed for at indkøbe op til 100 kort
for 2,5 kr. pr. stk. Kortene præsenteres så snart de er trykt.

3. Behandling af sager.
Ansøgninger til Kultur- og Landdistriktsmidler (1. maj 2019) blev behandlet på
mødet. Landdistriktsrådets anbefalinger til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget kan findes markeret med rød skrift under hver ansøgning i afsnittet ”Høring/borger- og brugerinvolvering”.
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4. På Landdistriktskonferencen den 28. maj blive der fremlagt en revideret
metode for, hvordan vi arbejder med Landdistriktsudvikling i Jammerbugt
Kommune. Konferencen den 28. maj fungerer som en høring af forslaget.
Det foreslås at vi tager bordet rundt, hvor temaet er hvad I lokal kunne foreslå som vil understøtte jeres arbejde i jeres lokalsamfund og foreninger.
som indled til runden vil Anne kort fortælle om hvordan de arbejder med
landdistriktsudvikling i Aalborg Kommune og evaluering heraf.
Ved ”bordet rundt” kom flere idéer frem ift., hvordan der kan arbejdes mere
hensigtsmæssigt med udvikling af lokalsamfundene. Mange af idéerne udspringer af de forskellige lokale repræsentanters erfaringer og oplevede udfordringer i udviklingen af lokalsamfundet. De forskellige inputs og oplevede udfordringer fremgår af vedhæftede dokument ”Inputs fra landdistriktsrådet - 20.
maj 2019”.

5. Evt.
Lars præsenterede et skema til udfyldelse af landdistriktsrådets lokale repræsentanter. Skemaet skal anskueliggøre, hvilke fysiske faciliteter de forskellige
lokalsamfund rummer og hvordan disse anvendes i dag. Formålet hermed er,
at der i oplægget til en styrket organisering af landdistriktsindsatsen fremover
vil være fokus på at udnytte lokalsamfundenes eksisterende fysiske faciliteter
bedst muligt, så der skabes gode rammer omkring de sociale og foreningsbårne aktiviteter lokalt.
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29. Ansøgning til støtte til vildmarksbad
01.02.03-G01-1-19/ Lars Haagensen

Beslutningstema
Volley holdet i Ørebro søger om 9.600 kr. til projektet ”Vildmarksbad”, hvilket
svarer til 50 % af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger søger om støtte til etablering af et vildmarksbad, som opstillet på et
offentlig areal således alle har adgang til bruge vildmarksbadet.
Brugere af badet skal selv kommet med eget brænde.
Ansøger varetager drift og vedligeholdelse.
Ansøger skriver at intentionen er give borgerne basis for at mødes på en helt
anderledes måde, hvor der kan udvekles ideer og meninger.
Projektet skal ses som et forsøgtprojektet, hvis erfaringerne bliver gode er det
ønsket at udvide med sauna og på et tidspunkt eventuelt mobile vildmarksbade og saunaer.
Forvaltningens kommentarer:
•

•
•

Det skal undersøges nærmere om der er krav til vandkvalitet ved offentligetilgængelige anlæg af denne karakter, herunder krav til rengøring.
Der er tale om et relativt lille beløb som eventuelt kan finansieres af de
10.000 eller 50.000 kr.
Projektet fremgår af LUP'en.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten

Økonomi og finansiering

Vildmarksbad
Fliser
Vandpleje
Søgt Jammerbugt Kommune
Fra Volleyspillere

Budget
Udgifter
17.950
750
600

Indtægter

9.600
2.100
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Egenfinansiering

7.500
19.200

Difference
Støtte pct.

19.300
-100
50 %

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer:
Overvejende positivt stemt overfor projekt, men der kan udpeges uhensigtsmæssigheder ift. drift og vandkvalitet.

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med
udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 101:
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30. Stand Up Show med Anders Matthesen - ansøgning januar 2019
04.21.00-G01-19-19/ Andrea Kusevski

Beslutningstema
Brovst Idrætsforening søger om en underskudsgaranti på 50.000 kr. til projektet ”Stand Up Show med Anders Matthesen”.

Sagsbeskrivelse
Ansøger søger om en underskudsgaranti til et stand up show med Anders
Matthesen i Sport & Kulturcenter Brovst den 2. oktober.
Ideen med projektet er at prøve at tiltrække et navn til Brovst og muligvis få
noget omtale herpå og i relation til bosætning vise at der også er kultur og aktiviteter i de mindre byer.
Ansøger forventer at sælge 800 billetter som er fuldt hus. Stand up showet
med den kendte og aktuelle Anders Matthesen; kendt senest for filmen Ternet
Ninja er populær og vidtfavnende både for børn, unge og ældre.
En given underskudsgaranti fra Jammerbugt kommune vil kun blive aktuel,
hvis det viser sig, at der ikke kan sælges så mange billetter som forventet, eller hvis der opstår uventede udgifter.
Opstilling, pyntning af hal, opstilling og salg i boder vil foretages af frivillige.
For at få solgt det forventede antal billetter vil det også være muligt at købe
billetter med spisning til 495,00 kr. Der er ikke budgetteret med yderligere indtægter ved salg af mad da mer indtægten er lille, men indttægter i relation
hertil vil selvfølgelig indgå i det endelige regnskab. Maden købes hos hallen.
Vækst og Udviklings kommentarer.
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet bidrager til at fremme Brovst og lokalområdet. Ligeledes er projektet med til at
engagere borgerne lokalt.
• Frivillige står for meget af det praktiske arbejde omkring arrangementet.
• Indtægter i forbindelse med salg af drikkevarer og diverse tilfalder Sportog Kulturcenter Brovst, som betaling for hal leje og rengøring. Ansøger oplyser, at arrangementet afholdes en onsdag, og at indtægter heraf vil være begrænset.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
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Budget

Honorar
Lys og Scene
Lyd
Leje af stole
leje af armbånd scanner og marketing
Søgt Jammerbugt Kommune
800 billetter a 375
Lokal sponsor
Egenfinansiering
Difference
Støtte pct.

Udgifter
165.000
24.000
22.000
12.000
5.000

Indtægter

300.000
25.000
228.000
97.000

325.000
0%

Der skal sælges 608 billetter før budgettet balancerer.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer:
Det er et godt arrangement med en attraktion i form af et kendt navn.

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget med
udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 88:

Bilag
•

Ansøgning
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31. Færdiggørelse af Gjøl Båden
01.02.03-G01-3-19/ Lars Haagensen

Beslutningstema
Gølbådens Træskibslaug søger om 360.000 kr. til projektet ”Færdiggørelsen
af Gøl Båden”, hvilket svarer til 25 % af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
I 2012 overtog Gølbådens Træskibslaug Gølbåden. Siden overtagelsen har
frivillige og professionelle bådbyggere arbejdet med renoveringen af Gøl Båden og Gølbåden forventes at være klar til søsætning i forår/sommer 2020.
Tilbage inden både kan søsættes er færdiggørelse af styremaskine, kalfatring,
maling, søsætning og tilpasning af havn. Efter søsætning skal Gølbåden bruges til følgende aktiviteter:
•
•
•
•
•

Sømand for en dag, knob og navigation
Ophold på fjorden med mulighed for bade- og dykkeaktiviteter
Blive gift eller begravet til søs
Fisketure, fuglesafari og fotosafari
Læring på fjorden, biodiversitet, fugle, fjorden, over og under vandoverfladen
• Tegne og male under sejlads/ophold for anker på fjorden
• Natsejlads og kigge på stjerner
• Fortællinger på fjorden om trolde, kirker og herregårde langs fjorden –
områdets kulturarv – Hans Kirks fortælling om ”Fiskerne” og lokalhistoriske beretninger.
• Fragte cykelister på tværs af fjorden i tilknytning til cykelruter langs fjorden
• Kropakker – sammen med Gjøl Kro, Kronborg på Egholm, Attrup
Havne café mv.
• Forenings- og virksomhedssejlads
• Firmature
• Følgebåd ved eksempelvis Limfjorden Rundt
• Støttebåd ved events i Aalborg, Nibe og Løgstør
Besøg en ø eller en holm.
Mere overordnet er projektetsformål:
•
•

•

At restaurere Gølbåden og få den ført tilbage så den fremstår, som da
den blev bygget i 1908
At bevare og benytte Gølbåden som et aktivt autentisk kulturminde og
symbol på tidligere tiders afhængighed af skibstransport af mennesker
og varer over fjorden
At styrke friluftsliv og turisme, som er knyttet til Limfjorden, med nye
oplevelsesprodukter og udvikle nye samarbejdsrelationer
9
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At udvikle et aktivt og rummeligt træskibslaug med tilbud og opgaver til
alle uanset køn, alder, uddannelse eller social status
At skærpe børns og unges nysgerrighed for Gølbåden, da det er dem,
der skal videreføre opgaven.
At skabe to nye lokale arbejdspladser direkte i restaureringsfasen og
forhåbentligt et lignende antal gennem bidrag til øget aktivitetsniveau
på Gjøl
At medvirke til, at Gjøl i stigende grad præges af aktiviteter, fællesskaber og livsværdier, som kan få potentielle tilflyttere til bevidst og aktivt
at vælge netop dette bosted
At Jammerbugt Kommune får et fartøj, som er autentisk kulisse, der
kan bruges i markedsføringssammenhæng flere forskellige steder i fjorden.

Estimeret tidsplan
April – oktober 2019 Styremaskine, afsletning og kalfatring
Oktober 2019 – maj 2020 Klargøring til søsætning incl. maling og bådeplads
samt godkendelse
Maj – juni 2020 Søsætning
Juni – August 2020 Udrustning og prøvesejlads
September 2020 I drift og på første sejladsopgaver, f.eks. støttebåd i Limfjorden Rundt 2020.
Forvaltningens kommentatarer
• Ansøgningen overføres til anlægspuljen.
• Projektet fremgår af Gjøls LUP.
• Projektet har tidligere modtaget 125.000 kr. i støtte.
• Tilpasning af havnen foretages i samarbejde med Forsyningsafdelingen.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
Budget
Færdiggørelse af båd
Maling, søsætning og havneplads
Udrustning og sikkerhed
Søgt Jammerbugt Kommune
FLAG bevilget
Se vækst bevilget
Øvrige fonde
Difference
Støtte pct.

Udgifter
590.000
450.000
400.000

1.440.000
-

Indtægter

360.000
720.000
150.000
210.000
1.440.000
25 %
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Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer:
Godt projekt som skal fortsættes.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter, hvorvidt projektet skal anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen,
og i givet fald med hvilket beløb projektet bør støttes.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 101:
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32. køb og renovering af Vester Thorup Højskole
04.21.00-G01-28-19/ Lars Haagensen

Beslutningstema
Vesterthorup Højskole søger om 793.114 kr. til projektet ”køb og renovering”,
hvilket svarer til 25 % af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
NY HØJSKOLE MED FOKUS PÅ KLIMA, KREATIVITET OG KYSTFISKERI hvor ansøger oplyser
"at undervisningen er båret af nysgerrighed, åbenhed og en tæt relation til naturen. I en digital verden, som også er en del af højskolens, ser vi det som en
vigtig opgave at give eleverne en bevidsthed om naturen som basis for liv.
Højskolen ligger i et naturskønt område tæt på Vesterhavet, og for hele fagtilbuddet gælder det, at vi vil lade os inspirere af naturen, bruge den, møde den,
forholde os til den og tage ansvar for den. Vi ønsker at skabe og understøtte
et trygt rummeligt fællesskab, hvor vi tager ansvar for vores nære relationer,
vores samfund og for vores miljø og klima. Undervisning: Dansk, musik og billedkunst - meget bredt - med en teoretisk, en produktiv og en performance
del. Desuden udbyder vi en linje, hvor hav og fiskeri er i fokus. Vores undervisningstilbud bærer præg af de udfordringer, vi står over for i dag, hvor den
helt store udfordring er klimaet".
Højskole er godkendt af Kulturministeriet og der er opnået en kaution på 2,6
millioner kroner som finansieringen af driften idet statstilskuddet udbetales
bagud. Forventningen er, at der vil ansættes lærerkræfter svarende til 8 årsværk.
Højskolen er etableret som en selvejende institution, der er indgået en aftale
med ejeren om bygningen om, at den selvejende institution overtager bygningen når højskolen går i drift, der er aftalt en pris på 2,3 millioner kroner, som
ejeren lader stå i pantebreve.
Den nedlagte efterskole trænger til mindre forbedringer for at kunne fungere
optimalt som højskole. Derfor søges med denne ansøgning til støtte til total
renovering af 4 badeværelser. Badeværelserne er i dag indrettet som fællesbad, med projektet bliver de opdelt og indrettet således, at der efter renoveringen er 8 toiletter og 16 brusekabiner. Øvrige forbedringer foretages i højgrad
af frivillige, bl.a. fra lokalsamfundet.

Retsgrundlag
Jf Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler § 31. Kommunalbestyrelsen i den
kommune, hvori skolen ligger, kan yde tilskud til anlægsudgifter og lignende
investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning.
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Økonomi og finansiering
Budget
Køb af Vesterthorup efterskole
Renovering af velfærdsfaciliteter
Søgt Jammerbugt Kommune
Bevilget LAG
SE Energi
Egenfinansiering/Pantebreve
Difference
Støtte pct.

Udgifter
2.300.000
872.455

3.172.455
-0

Indtægter

793.114
375.000
50.000
1.954.341
3.172.455
25 %

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes idet projektet vil skabe liv og
arbejdspladser i lokalområdet.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter, hvorvidt projektet skal anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen,
og i givet fald med hvilket beløb projektet bør støttes.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 102:

13

Landdistriktsrådet

20. maj 2019

33. Opvisningskamp AAB - ansøgning maj 2019
04.21.00-G01-30-19/ Sofie Busse-Brouer

Beslutningstema
Støtteforeningen for Thorup Klim Boldklub søger om 10.000 kr. til projektet
”Opvisningskamp AaB”, hvilket svarer til 30% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Støtteforeningen til Thorup Klim boldklub ønsker at markere boldklubbens 50 års jubilæum. Ansøger har derfor arrangeret en opvisningskamp
med spillere fra lokale klubber der skal spille mod Aab´s superligahold. Kampen afholdes på Thorup Stadion.
Forvaltningens kommentarer
• Projektet fremgår ikke af den lokale LUP.
• Afvikling af eventet udføres af frivillige.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer:
Godt arrangement i anledningen af boldklubbens 50 års jubilæum.
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Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med
udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 92:

Bilag
•
•

ansøgning
Opvisningskamp med AAB
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34. Digitalisering Øster Han Herreds egnssamling - ansøgning maj 2019
01.02.03-G01-5-19/ Sofie Busse-Brouer

Beslutningstema
Øster Han Herreds Egnssamling søger om 22.100 kr. til projektet ”Digitalisering Øster Han Herreds egnssamling”, hvilket svarer til 92% af de samlede
projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Øster Han Herreds Egnssamling, ønsker at synliggøre egnssamlingens arkivalier og genstande i det digitale registreringssystem for lokalarkiver,
Arkibas. Ansøger søger derfor om midler til en velfungerende computer og et
kamera, der vil muliggøre registreringen i Arkibas.
Forvaltningens kommentarer
• Projektet fremgår ikke af den lokale LUP.
• Arbejdet med at registrere arkivalier og genstande udføres af Egnssamlingens frivillige aktører.
• Den fremtidige drift og vedligeholdelse af registreringer af indkomne
genstande vil blive varetaget af Egnssamlingens frivillige aktører.
• Der er tidligere givet støtte fra Kultur, Fritids- og Landdistriksudvalget til
lignende sager. Støtten har ligget mellem 15.000 - 20.000 kr.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering

Høring/borger- og brugerinvolvering

16

Landdistriktsrådet

20. maj 2019

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer:
Godt projekt for få midler.

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med
udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 93:

Bilag
•

VS Sender ansogningsskema_kultur_-og_-landdistriktsmidlerne_27804-2019
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35. Renovering af Bejstrup/Manstrup Forsamlingshus
04.21.00-G01-29-19/ Lars Haagensen

Beslutningstema
Bejstrup/Manstrup borgerforening og forsamlingshus søger om 268.967,50 kr.
til projektet ”Renovering af Bejstrup Forsamlingshuse”, hvilket svarer til 100 %
af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Bejstrup forsamlingshus er forsamlingshus for landsbyerne Bejstrup og Manstrup. Formålet med projektet er at gennemføre energiforberende tiltag. Herunder bl.a. udskifte 20 vinduer, tre døre, isolere og opsætte nyt loft. Det forventes, at effekten af renoveringen vil være et markant mindre olie forbrug.
Ansøger oplyser at forsamlingshuset andvendes til især arrangementer for
hele familien, på tværs af generationer. Såsom; fastelavnsfest, grill-sommerfest, cykeltur med fælles frokost, Mortensaftens familie-bankospil, jule-familiebankospil, kvindeaften med modeshow, juletræsfest og årligt velgørenheds
arrangement med Tjernobylbørn, derudover afholder menighedsrådet sogneaftener ca. tre gange årligt og som andre forsamlingshuse udlejes huset også
til private fester.
Forvaltningens kommentarer.
• Projeket fremgår ikke af den lokaleudviklingsplan for området.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten og Lov om byfornyelse.

Økonomi og finansiering

Renovering jf. tilbud
Søgt Jammerbugt Kommune
Egenfinansiering
Difference
Støtte pct.
•

budget
Udgifter
268.968

Indtægter
268.968
268.968

268.968
100 %

Det vurderes, at 129.174 kr. ud af de 268.968 kr. kan finansieres via
puljen til landsbyfornyelse, hvilket betyder at Jammerbugt Kommune
får refunderes 60% af 129.174 kr., hvilket svarer til 77.504,40. De
18
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resterende udgifter vedrører ikke klimaskærm og kan derfor ikke finansieres med støtte fra puljen til landsbyfornyelse.
•

Eventuel bevilling kan helt eller delvis finansieres via den kommunale
pulje til dårlige bygninger.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer:
Godt projekt for lokalområdet.

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med
udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 104:
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37. Samlingssted i Moseby - ansøgning maj 2019
04.21.00-G01-33-19/ Sofie Busse-Brouer

Beslutningstema
Jetsmark Lokalråd søger om 75.000 kr. til projektet ”Samlingssted i Moseby”,
hvilket svarer til 32% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Jetsmark Lokalråd, søger om midler til at etablere et fælles samlingsted i Moseby. Der er et ønske om at udbygge et område i udkanten af Moseby mod Rødhus ferieområde, hvor der er udstillet et gammelt tog fra den
tid, hvor der blev hentet tørv i mosen. Området skal rumme 2 opholdspladser
med mulighed for bål og bord bænkesæt, samt en bålhytte med indendørs
bord bænkesæt. Ansøger nævner i ansøgningen at projektet vil give øget interesse i området fra turister, samt give mulighed for at styrke det lokale fællesskab i området.
Forvaltningens kommentarer
• Projektet fremgår af den lokale LUP, der har som et af deres mål at arbejde med de rekreative områder, samt et rigt idrætsliv.
• Området ligger tæt på Udholm, hvor der arbejdes på at etablere stisystemer og aktivitetscenter.
• Fliseunderlag samt opbygning af de to bålpladser laves af frivillige

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
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Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer:
Fint projekt, som der er positiv opbakning til i landdistriktsrådet.

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med
udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 94:

Bilag
•

VS Ansøgning om projektstøtte til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsmidlerne fra Jetsmark Lokalråd 2
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38. Fællesskiltning for Jetsmark
01.02.03-G01-7-19/ Lars Haagensen

Beslutningstema
Jetsmark Lokalråd søger om 32.250 kr. til projektet ”Fællesskiltning”, hvilket
svarer til 32 % af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Jetsmark Lokalråd søger om støtte til køb af by portaler ved Kaas og Pandrup
som opstillet og udformet ved Moseby, forstået som et P ved Pandrup og K
ved Kaas. Efterfølgende skal hver enkelt portal suppleres med tre hjorte i silhuetter skåret ud i 4 mm stålplade. Hjorten er valgt som symbol på fælles signatur for de tre lokalområder i Jetsmark; Kaas, Moseby og Pandrup.
Bogstaverne og hjortene opstilles af frivillige.

Forvaltningens kommentarer
• Der er tidligere opstillet stilte som et M ved indfaldsvejene til Moseby,
som blev støtte af KFL.
•

I forbindelse med Liv i by og skole har der har været en langproces
omkring udvikling af et fælles koncept for skiltning eller portaler til indfaldsveje ved de enkelte landsbyer. Det blev besluttet at skrinlægge
ideerne af to årsager. Nye vejregler gør, at der er begrænsede muligheder for at opsætte andet end de traditionelle byskilte, for det andet vil
det også blive dyrt at opsætte skilte ved samtlige indfaldsveje til byer i
Jammerbugt Kommune. Skiltene M ved Moseby, står ikke i forhold til
vejreglerne, skiltne må ikke stå i rabatten.

•

Hver enkelt opstilling skal godkendes af vejmyndigheden.
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I LUP'en for områderne står, at man ønsker at arbejde med en fælles
identitet.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
Budget
7 skilte med P og 6 skilte med K
18 stk hjortefamilier figurer
Søgt Jammerbugt Kommune
SE Nyfors
Lokalelanddistirktsmidler
Borgerforeninger (M, K & P)
Lions Club Hvetbo
Difference
Støtte pct.

Udgifter
81.250
18.000

Indtægter

32.250
40.000
11.000
11.000
5.000
99.250

99.250
32 %

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet ikke støttes med følgende kommentarer:
Byskiltningen bør være ens i Jammerbugt Kommune, og der er opbakning til
beslutningen i Liv i by og skole om at skrinlægge projektet.

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med
udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 105:
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39. Renovering af Bryggergården
04.21.00-G01-31-19/ Lars Haagensen

Beslutningstema
Brygger P. Kjeldgaard Familiefond søger om 750.000 kr. til projektet ”Restaurering og udvikling af bryggerimuseum”, hvilket svarer til 16 % af de samlede
projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Bestyrelsen i brygger P. Kjeldgaards familiefond har besluttet at iværksætte
og gennemføre et projekt for udvikling af bryggerimuseet i Fjerritslev Bryggergårds historiske bygninger, således at det oprindelige bryggeri fysisk genskabes i sin helhed både bygningsmæssigt og med den store bryggerisamling på
omkring 1300 registrerede genstande. Samtidig skal bryggerimuseet gøres
mere levende – bl.a. ved at skabe nye muligheder for aktiviteter og bedre vilkår for de mange frivillige, som er involveret i driften af museet (organiseret i
form af en museumsforening).
I den forbindelse er det nødvendigt at foretage en restaurering og en genopretning af bryggergårdens forhus der i hovedtræk vil bestå af:
- ny tagbeklædning af naturskifer,
- 2 nye originale skorstenspiber,
- etablering af original trappe og facade mod Østergade,
- nedtagning af trappe og tilmuring af dør i østgavlen,
- nye originale døre og vinduer,&ensp;
- restaurering og reparation i øvrigt
Der er allerede udarbejdet projektforslag herfor i 2017, hvortil KFL udvalget og
Jutlander Bank ydede tilskud. Projektforslaget er vedhæftet ansøgningen&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;
Efter restaureringen er det tanken at søge bryggergården fredet.
Museet samarbejder med Nordjyllands Historiske Museum og konsulent
Steen Poulsen Jammerbugt kommune.
Forvaltningens Kommentarer
• Ansøgningens henvisses til anlægspuljen for landdistriktsprojekter.
• Der er ikke opnået støtte fra andre puljer.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
Budget
Udgifter

Indtægter
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Resstaurering af forhus, trappe og have
18 stk hjortefamilier figurer
Søgt Jammerbugt Kommune
Fondsmidler
Egen finansiering
Difference
Støtte pct.

20. maj 2019
4.350.000
300.000

4.650.000
-

750.000
3.400.000
500.000
4.650.000
16 %

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer:
Fint projekt, som rådet er positivt stemt overfor.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter, hvorvidt projektet skal anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen,
og i givet fald med hvilket beløb projektet bør støttes.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 106:
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40. Tilkobling af toiletvogn - ansøgning maj 2019
04.21.00-G01-34-19/ Helle Harlund

Beslutningstema
KFUM Spejderne, Gjøl, Mester Göti Gruppe søger om 22.000 kr. til projektet
"opstilling og tilkobling af toiletvogn ved spejdernes bålhytte", hvilket svarer til
83% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, KFUM Spejderne på Gjøl, Mester Göti gruppe, har fremsendt ansøgning om tilskud til opstilling og tilkobling af toiletvogn ved spejdernes bålhytte på Gjøl. Bålhytten blev opført og taget i brug i 2017-2018 med tilskud fra
kultur- og landdistriktsmidlerne. Ansøger oplyser, at der i forbindelse med
brug af bålhytten er opstået behov for et ekstra toilet, samtidig med at spejderne også gerne vil imødekomme andre brugeres mulighed for brug af toilettet.
Foreningen oplyser i ansøgningen, at der er indhentet byggetilladelse, og som
anført i byggetilladelsen, vil toilettet blive indrettet, så det opfylder kravene til
et handicaptoilet.
Foreningen oplyser endvidere, at de godt er klar over, at de burde have indsendt ansøgning inden toiletvognen blev indkøbt, men at der var tale om "et
godt køb", og de derfor slog til og købte vognen. Derfor er det også foreningens egenbetaling, der går til finansiering af toiletvognen.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt og kommer mange borgere - og andre besøgende på Gjøl - til gode.
• Ansøger oplyser, at spejderne står for den fremtidige drift af toilettet.
• Projektet er ikke støtteberettiget i forhold til Folkeoplysningslovens regler, og ansøgningen kan derfor ikke videresendes til behandling i Folkeoplysningsudvalget.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
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Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer:
Godt projekt, som omfavner de mange besøgende der er ved bålhytten.

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget med
udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 95:

Bilag
•

Ansøgning opstilling toiletvogn.docx
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41. Nyt tag - ansøgning maj 2019
04.21.00-G01-37-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Foreningen Skipper Klement Plads i Ryaa søger om 107.792 kr. til projektet
"Ny tagbelægning på Skipperhuset", hvilket svarer til 75% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Foreningen Skipper Klement Plads, søger om midler til nedtagning
af eksisterende tagbelægning og opførelse af ny og mere hensigtsmæssig
tagbelægning på Skipperhuset ved Skipper Klements Plads. Skipperhuset er
et ikke-opvarmet madpakkehus, som er opført i 2014. Eksistende tagbelægning er udført mangelfuldt, men reklamationsretten er imidlertid ophørt, da firmaet som har opført Skipperhuset er lukket ned. Ansøger oplyser, at taget har
vist sig at være utæt flere gange, samt at ansøger ved flere lejligheder har forsøgt at få udbedret mangler ved tagbelægningen ved førnævnte firma uden
held. Det oplyses endvidere, at der på nuværende tidspunkt mangler afklaring
på, om Skipperhusets konstruktion kan bære en eventuel ny tagbelægning
med indbyggede tagpap-tagrender. Ansøger er orienteret om, at dette skal afklares hos kommunens tekniske afdeling for byggesager.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt og kan anvendes frit af byens borgere og besøgende. Projektet støttes endvidere med egenfinansiering og opnået tilskud fra Nyfors SE vækstpuljen, som samlet set udgør de sidste 25%
af de de samlede projektudgifter.
• Projektet tiltænkes ikke at udføres af frivillige, men alene ved professionel arbejdskraft, hvortil der er indhentet to tilbud på projektet.
• Jammerbugt Kommunes ejendomscenter som har beset taget og oplyser, at taget fremstår lidt utæt, men at det ikke på nuværende tidspunkt
er farligt at opholde sig i Skipperhuset, og at den mangelfulde tagbelægning ikke gør Skipperhuset ubrugeligt, da det er et ikke-opvarmet
hus.
• Skipperhuset er opført i nært samarbejde med Jammerbugt Kommune,
som tidligere har ydet økonomisk støtte hertil.
• Projektet fremgår ikke af lokalområdets LUP.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
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Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer:
Skipperhuset skal bevares, da det anvendes af mange lokale og besøgende.

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med
udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 96:
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42. Køb af robotklipper
04.21.00-G01-36-19/ Lars Haagensen

Beslutningstema
Foreningen Sdr. Saltum søger om 27.000 kr. til projektet ”2 bobotklippere”,
hvilket svarer til 69 % af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Foreningen Sdr. Saltum søger om støtte til 2 robot græsklippere. Robotklipperne skal slå græsset ved legepladsen og på torvet. I dag vedligeholdes arealerne af frivillige.
Forvaltningens kommentarer
• Ansøger har tidligere været i dialog med Vækst Jammerbugt om at få
græsset på de to arealer klipper af Vej og Park, hvor det blev besluttet
ikke at imødekomme anmodningen.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering

2 stk. klippere
Montage
Søgt Jammerbugt Kommune
Vind i Østrup
Egen finansiering

Budget
Udgifter
33.000
6.000

Difference
Støtte pct.

Indtægter

27.000
12.000
5.000
39.000

39.000
69 %

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet ikke støttes med følgende kommentarer:
Projektet omfatter vedligehold, hvilket rådet ikke er positivt stemt over at støtte.

Indstilling
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Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med
udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 109:
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