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43. Orientering fra formand
04.21.00-G01-23-19/ Lars Haagensen

Beslutningstema
Orientering fra formand.

Sagsbeskrivelse
- Budgetaftale for Jammerbugt Kommune 2020
- Afslutning på Tour de Jammerbugt
- Hvordan forholder vi os til bæredygtig i forbindelse med landdistriktsarbejdet
i Jammerbugt Kommune
- LUP møder efteråret 2019.
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44. Orientering fra Kulturelt Samvirke
20.00.00-G01-12-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Kulturelt Samvirke orienterer om Spil Dansk 2019 samt forslag til folder med
kunst i hele Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse
Kulturelt Samvirke inviterer til maratonsang 2019
Ligesom sidste år opfordrer vi til fællessang 24 steder i Jammerbugt Kommune i uge 44 (fra søndag 27. oktober til fredag 1. november) kl. 17.00 – 17.30
ifølge nedenstående plan.
Tidsplan 2019 – kl. 17.00 – 17.30
Søndag den 27/10 • Vester Hjermitslev • Ingstrup • Saltum • Sdr. Saltum
Mandag den 28/10 • Hune/Blokhus • Pandrup • Kaas • Moseby
Tirsdag den 29/10 • Aabybro • Birkelse-Ryaa • Biersted • Nørhalne
Onsdag den 30/10 • Arentsminde • Halvrimmen • Øland • Gjøl
Torsdag den 31/10 • Brovst • Hjortdal • Skovsgaard • Tranum
Fredag den 1/11 • Fjerritslev • Thorup-Klim • Trekroner • Ørebro
Vi opfordrer til at man lokalt vælger et sted, finder en forsanger og / eller en
akkompagnatør. Tænk eventuelt i om I har et andet arrangement, som fællessangen kan kobles sammen med, eksempelvis fællesspisning.
Kulturelt Samvirke sørger for print af sangtekster samt fælles markedsføring
for det samlede arrangement. I skal selvfølgelig selv reklamere lokalt og på
Facebook mv. samt hente printede sangtekster på nærmeste bibliotek.
Kulturkonsulent Ulla Tjell præsenterer desuden forslag til fælles folder med
kunst i hele Jammerbugt Kommune.
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45. Organisering af Landdistriktsarbejdet i
Jammerbugt Kommune
04.21.00-G01-23-19/ Lars Haagensen

Beslutningstema
Præsentation af den vedtagne strategi for organiseringen af landdistriktsarbejdet i Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse
Oplægget til ny organisering af landdistriktsarbejdet i Jammerbugt Kommune
er nu vedtaget af kommunalbestyrelsen.
Forslaget om en styrket organisering af landdistriktsindsatsen har været i høring og blev præsenteret til Landdistriktskonferencen den 28. maj 2019. Her
kom der konstruktiv feedback, som efterfølgende er indarbejdet ved grundig
gennemgang, jf. notatet.
Overordnet set er følgende punkter indarbejdet i forslaget om styrket organisering af landdistriktsindsatsen efter høringsprocessen:
Forskellige modeller for lokal paraplyorganisering. Det skal give mening for de
enkelte lokalsamfund at etablere sig i en paraplyorganisation, og derfor skal
der være plads til at organisere sig forskelligt fra lokalsamfund til lokalsamfund, så lokalsamfundenes behov bliver udgangspunktet for organiseringen.
•Èn indgang for ildsjæle skal implementeres bredt i Jammerbugt Kommune,
hvor det skal være gennemsigtigt, hvor og hvordan lokalsamfundenes henvendelser behandles – og der ønskes hurtig feedback.
•Fleksibilitet er vigtig i arbejdet med de lokale udviklingsplaner (LUP). Det skal
være muligt at justere Lokalområdets Udviklingsplan, og have løbende dialoger - lokalt, med Jammerbugt Kommune og med andre aktører – omkring udviklingen af prioriterede projekter.
•Landdistriktsteamet skal understøtte den lokale organisering, hvor der er behov for det. • De lokale udviklingsplaner skal forankres tværfagligt i kommunen og indtænkes i kommunens overordnede planlægning – herunder eksempelvis planstrategien.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
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-

Høring/borger- og brugerinvolvering
Strategien er baseret på input fra plenummøder i Liv i by og skole, styregruppen for Liv i by og skole, Landdistriktsrådet. Oplægget blev herudover præsenteret og drøftet på mødet i Skovsgaard den 28. maj.

Indstilling
Landdistriktsrådet bedes tage oplægget til efterretning.

Bilag
•

Styrket organisering af landdistriktsindsatsen 2019
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46. Tour de Legeplads
04.21.00-G01-57-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Projektforslag "Tour de Legeplads" præsenteres og det ønskes afklaret, hvor
vidt der er lokal opbakning til projektet.

Sagsbeskrivelse
Tour de Legeplads er et aktivitetsfremmende, synlighedsskabende og lokalt
engagerende projekt. Tour de Legeplads skal både engagere, mobilisere og
støtte op om kommunens frivillige samt skabe synlighed og ikke mindst aktivitet på de legepladser, kommunen rummer og har støttet igennem årene. Tour
de Legeplads skal formidles ud over kommunens grænser - og skal forstærke
et ry om, at Jammerbugt Kommune er en fritidskommune med gode udfoldelsesmuligheder for bl.a. børnefamilier, som er målgruppe i bosætningsindsatsen.
Hvad er Tour de Legeplads?
Tour de Legeplads er tænkt som et fast koncept, der kan gentages i forskellige årstider/skoleferier - påskeferie, sommerferie, efterårsferie (vinterperioder
kan udelades af hensyn til vejr, så evt. 3 etaper). Tour de Legeplads-etaperne
er således spredt over forskellige årstider, som giver mulighed for forskelligartede aktiviteter på legepladserne - fx at kælke, påskeægsjagt og andre familieaktiviteter med legepladsen som vært.
Tour de Legeplads består af forskellige etaper, hvor hver etape byder på legepladsoplevelser i tre forskellige nærtliggende lokalsamfund. Det er således
tanken, at hver af sæsonernes etape er en dagsudflugt for børnefamilier eller
bedsteforældre med feriebørn.
Hvornår har man ”gennemført” etapen?
Etapen er gennemført, når man har besøgt etapens tre legepladser. Alle legepladser kan udstyres med skattekort eller diplom, hvor børn, forældre og
bedsteforældre kan krydse af ved hver legeplads de har besøgt. Når de ”har
pladen fuld”, kan de aflevere skattekortet/diplomet og børnene får til gengæld
en medalje eller et badge, som indikerer at de har gennemført etapen.

Hvordan organiseres Tour de Legeplads?
Der lægges op til at lokalsamfundene selv melder sig på som vært ved én af
årets Tour de Legeplads-etaper, og derefter byder ind med forslag til aktivitet
på deres lokale legeplads. Der lægges vægt på, at etapens lokalsamfund tilbyder forskellige aktiviteter - det kan være en blanding af leg, udfordringer,
madoplevelser og kreativ udfoldelse i naturen.
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Hvert lokalsamfund får tilført 1.000-2.000 kr. til deres valgte aktivitet, hvilket
udgør max 18.000 kr. for samlet tre etaper med hver tre legepladser. Der vil
desuden være behov for midler til annoncering, video, diplomer, medaljer,
beachflag.
Det foreslås at projektet kører som forsøg i ét år med årets sæsoner som etaper.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Formidling af etaperne
•

Annoncering på facebook

•

Evt. annoncering i børnehaver, på skoler eller andet

•

Annoncering i aviser

Formidling efter etaperne - og af næste etape
Videomateriale fra første etape til annoncering fremover og til formidling af
Jammerbugt Kommune som fritidskommune.
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47. Forslag til møder i Landdistriktsrådet 2020
04.21.00-G01-23-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Forslag til møder i Landdistriktsrådet 2020.

Sagsbeskrivelse
Det foreslås at møder i Landdistriktsrådet 2020 placeres på følgende datoer:
•

mandag den 27. januar kl. 17-21 - Rådhuset i Aabybro, Byrådssalen

•

onsdag den 27. maj kl. 17-21 - Rådhuset i Aabybro, Byrådssalen

•

onsdag den 7. oktober kl. 17-21 - Rådhuset i Aabybro, Byrådssalen

Datoer for ildsjæleakademier samt LUP-møder 2020 i de øvrige lokalsamfund
udmeldes snarest.
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48. Udvidelse af aktiviteter på Haverslev Havn ansøgning september 2019
04.21.00-G01-45-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Haverslev Bådelaug søger om 150.000 kr. til projektet "Udvidelse af aktiviteter
på Haverslev Havn", hvilket svarer til 75% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Haverslev Bådelaug, søger om støtte til renovering af eksisterende
legeplads samt bådebroer og etablering af grillhytte samt tømningsfaciliteter
for autocampere. Renoveringen af legepladsen indbefatter en opgradering til
nye og mere sikre legeredskaber. Ansøger oplyser, at havnen i dag besøges
af både lokale, udenbys gæster og skoleklasser. Havnen bruges bl.a. også til
Gudstjenester. I tillæg hertil oplyser ansøger, at projektet har til formål at skabe bedre rammer for benyttelse af havnen som rekreativt område.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt og kommer både lokalsamfund og besøgende til
gode.
• Ansøger oplyser, at fremtidig drift og vedligehold varetages af Bådelaugets bestyrelse, som også er tilfældet i dag. Haverslev Bådelaug har
været i kontakt med et firma der udfører tømning af tømningsfaciliteter
for autocampere. Bådelauget forestår udgiften hertil.
• Ansøger har tidligere søgt om støtte til etablering af ny legeplads på
Haverslev Havn (september 2017). Ansøger fik afslag med besked om,
at der ønskes dialog om hvordan der kan arbejdes videre med projektet.
• Ansøger oplyser, at renovering af legeplads og bådebroer samt opstilling af grillhytte udføres af frivillige.
• Projektet fremgår af Trekroners LUP, som Haverslev indgår i.
• For projektets gennemførelse påkræves en byggetilladelse - og muligvis en landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplanen. Haverslev
Bådelaug har søgt om de nødvendige tilladelser, som behandles i Bygafdelingen på nuværende tidspunkt. Det vurderes i Byg-afdelingen, at
der umiddelbart ikke er noget til hinder for projektet.
• I Vækst og Udvikling arbejdes der for tiden på projekt "Masterplan Limfjorden", hvor Haverslev Havn indgår sammen med Gjøl og Attrup
Havn. Masterplan Limfjorden er i den begyndende fase, hvor der stadig
tænkes i koncept og aktiviteter langs ruten.
• Ansøger oplyser, at bevillingen fra SE Vækstpuje er betinget af, at hele
projektet gennemføres inden 31. maj 2020. Såfremt det ikke er tilfældet, vil bevillingen frafalde eller reduceres. Ansøger ønsker derfor at
påbegynde projektet snarest muligt.
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I sagsfremstillingen og nedenstående driftsbudget er det angivet, at der
søges om 150.000 kr., hvor ansøger oplyser i den fremsendte ansøgning, at der søges om 200.000 kr. Efter dialog med ansøger er det afklaret, at det korrekte beløb der søges om er 150.000 kr.
Siden ansøgningsfristen har ansøger fået overslag på etablering af
tømningstank, som ikke udgør 23.000 kr. som først angivet i ansøgningen, men i stedet 31.000 kr. Samtidig estimeres renoveringen af bådebroer til at kunne gøres billigere end 29.000 kr. som først angivet, og
udgør derfor en udgift på 21.000 kr. i nedenstående budget.
Der er indhentet konkrete tilbud på etablering af grillhytte og etablering
af tømningstank, men udgiften til renovering af legeplads samt bådebroer er angivet ud fra et skøn.
Vækst og Udvikling anbefaler, at det tages op i Teknik & Miljøudvalget
hvorvidt man ønsker etablering af en tømningstank og dermed autocamperplads på Haverslev Havn.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget sender ansøgningen til høring i Teknik- og Miljøudvalget, ift. hvorvidt der kan
etableres en autocamperplads ved Haverslev havn, inden der tages stilling til
nærværende ansøgning.
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Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 31. oktober 2019, pkt. 142:
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49. Bordebænkesæt ved Gjøl Ro og Kajakklub ansøgning september 2019
04.21.00-G01-44-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Gjøl Ro og Kajakklub søger om 10.000 kr. til projektet "Bordebænkesæt ved
Gjøl Ro og Kajakklub", hvilket svarer til 88% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Gjøl Ro og Kajakklub, søger om støtte til tre bordebænkesæt til
klubbens terasse og i hjørnet ved klubbens indgang. Efter udvidelse af terassen i 2017 benyttes den også af andre foreninger og havnens gæster til bl.a.
madpakkespisning. Ansøger oplyser, at formålet med projektet er at skabe liv
omkring klubben, udvise imødekommenhed og skabe interesse for klubben.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt og kommer mange lokale såvel som besøgende
til gode.
• Ansøger oplyser, at samlingen af bordebænkesættene udføres af frivillige - Gjøl Ro og Kajakklubs medlemmer. I projektet indgår der endvidere egenfinansiering.
• Ansøger oplyser, at Gjøl Ro og Kajakklub påtager sig ansvar og vedligeholdelse af bordebænkesættene.
• Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget har tidligere bevilget 50.000 kr.
til udskiftning af terrasse samt montering af glasafskærmning.
• Projektet kan siges at fremgå af Gjøls LUP, idet der heri står beskrevet
et ønske om at udvide faciliteter på havnen.
• I nedenstående driftsbudget udgør projektetsudgifter 11.397 kr., hvor
ansøger har oplyst projektudgifter for 11.997 kr. i den fremsendte ansøgning. Efter dialog med ansøger er det afklaret, at der er tale om en
trykfejl for ansøgers vedkommende.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
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Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:

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

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 31. oktober 2019, pkt. 143:
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50. Skab til redningsveste - ansøgning september 2019
04.21.00-G01-48-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Attrup Bådelaug søger om 7.569 kr. til projektet "Skab til redningsveste", hvilket svarer til 100% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Attrup Bådelaug søger om støtte til etablering af et opbevaringsskab til redningsveste. Ansøger blev bevilget 40 stk. redningsveste til en værdi á 22.500
kr. efter de havde søgt om dette hos TrygFonden. Redningsvestene frit kan
benyttes af lokale og besøgene på Attrup Havn. Redningsvestenes primære
formål er at skabe rammer for sikker færden på havnen - særligt for børn, som
leger ved vandet og fanger krabber. Ansøger har ladet sig inspirere af samme
idé på Fur, hvor de offentligt tilgængelige redningsveste er populære blandt
besøgende.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt og kommer lokale såvel som besøgende til gode.
• Projektets gennemførelse kræver tilladelse af Jammerbugt Kommune,
hvilket ifølge ansøger er givet.
• Ansøger oplyser, at Attrup Bådelaugs frivillige forestår opsætning og
vedligeholdelse af skabet samt ansvar for redningsveste.
• Projektet fremgår ikke af Skovsgaards LUP, som Attrup er en del af.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:
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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, 31. oktober 2019, pkt. 144:
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51. Jul i Arentsminde - ansøgning september
2019
04.21.00-G01-49-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Foreningerne i Arentsminde søger om 5.000 kr. til projektet "Jul i Arentsminde", hvilket svarer til 37% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Foreningerne i Arentsminde, søger om støtte til et arrangement,
hvor der laves juleudsmykning til byen. Projektet har, foruden anskaffelse af
pynt til juleudsmykning af byen og skolen, til formål at viderebringe gamle traditioner til byens børn og unge og knytte bånd mellem byens borgere på
tværs af generationer.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt og kommer mange borgere til gode.
• Projektet udføres af frivillige.
• Projektet fremgår ikke af byens LUP.
• Arentsminde er en del af Liv i By og Skole, hvor der medfølger 50.000
kr. til lokalsamfundet oveni de lokale midler á 10.000 kr.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:

18

Landdistriktsrådet

8. oktober 2019

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, 31. oktober 2019, pkt. 145:
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52. Bæredygtig affaldsopsamler på Blokhus
Strand - ansøgning september 2019
04.00.00-G01-2-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Erhvervsforeningen Destination Blokhus søger om 50.000 kr. til projektet
"Bæredygtig affaldsopsamler på Blokhus Strand", hvilket svarer til 45% af de
samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Erhvervsforeningen Destination Blokhus, søger om støtte til etablering af en bæredygtig og klimabevidst affaldsopsamler på Blokhus Strand.
Affaldsopsamleren skal udformes som et kunstværk, der forestiller Blokhushvalen som strandede på Blokhus Strand i vinteren 2016. Ansøger tilføjer, at
det også er denne finhval, som kan ses i skeletform på Torvet i Blokhus om
sommeren. Ansøger oplyser, at kunstværket/affaldsopsamleren skal konstrueres af et lokalt smedeværksted, der på nuværende tidspunkt udarbejder en
prototype til ansøger. Affaldsopsamleren vil være mellem 6-8 meter, og konstrueres således at den er vejrbestandig.
Formålet med projektet er at kombinere kunst og bæredygtighed, og ansøger
oplyser, at projektet tillige kan sætte Blokhus på verdenskortet. Affaldsopsamleren skal anvendes til plastikaffald som skylles op på stranden, og ikke dagsrenovation. Ansøger oplyser endvidere, at plastikaffaldet vil blive sendt til
genanvendelse efter aftale mellem Erhvervsforeningen Destination Blokhus
og vognmand.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt og kommer lokale såvel som besøgende til gode.
• Ansøger påtager sig ansvaret for vedligehold og drift (tømning). Tømning foretages af en vognmand fra foreningen, og affaldsopsamleren
vedligeholdes af foreningen og frivilligkorpset "Team Frivillig Blokhus".
• Opstilling af affaldsopsamleren kræver tilladdelse fra Kystdirektoratet
samt grundejers accept. Ansøger oplyser, at man er i dialog om tilladelser, men at der endnu ikke er søgt. Vækst og Udvikling gør i denne
forbindelse opmærksom på, at der i Kystdirektoratet er en sagsbehandlingstid på op til 2 år. Ydermere er der tale om et klitfredningsområde,
som kan gøre det svært at opnå tilladelse. Planafdelingen oplyser, at
man i Teknik og Forsyning har arbejdet med idéen om opsætning af affaldsopsamlere til sortering af affald på Blokhus Strand - en idé som
man senere hen har måtte skrinlægge grundet udfordringer med
grundejers accept.
• Det konkrete projekt fremgår ikke af Blokhus/Hunes LUP.
• Projektet omfatter affaldshåndtering, og det anbefales derfor at videresende ansøgningen til TMU.
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Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter,
at
at

ansøgningen ikke imødekommes, idet der er mere tale om affaldshåndtering end egentlig landdistriktsudvikling, og
r />at ansøgningen overflyttes til Teknik & Miljøudvalget.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 31. oktober 2019, pkt. 146:
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53. Åndehullet i Biersted - ansøgning september
2019
04.21.00-G01-46-19/ Nadia Tind Hansen

Beslutningstema
Biersted Landsbyråd søger om 60.000 kr., hvilket svarer til 63 % af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Biersted Landsbyråd, ønsker at etablere et åndehul, som skal mindes de ildsjæle, der har bidraget med frivillig hjælp i Biersted. De oplyser at
åndehullet samtidig skal være med til at bevare lokalhistorien og bære byens
kulturarv og værdier videre til de næste generationer. Ansøger påpeger desuden, at åndehullet vil skabe en god kobling til Biersteds LUP (Lokal Udviklingsplan), hvor de heri ønsker at etablere stisystemer, som binder byen
sammen. På nuværende tidspunkt beskrives arealet, hvorpå åndehullet skal
etableres, som en uskøn knold med rester fra fældede træer. Nedenstående
er placeringen af åndehullet skitseret.

Vækst og Udviklings kommentarer:
•
•

•

Jammerbugt Kommune har givet tilsagn om at ansøger kan benytte
arealet til projektet.
Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet
samler lokalsamfundet igennem ejerskab og engagement og samtidig
bidrager til at skabe sammenhold samt bevare traditioner og værdier i
området.
Projektet finansieres delvist af Biersted Landdistriktsmidler og indsamlinger fra Biersted Lokalråd, Biersted Borgerforening, Biersted IF og
Biersted-Nørhalne Lokalhistorisk Forening.
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De fire foreninger samt "C-holdet" i Biersted vil stå for den fremtidige
drift og vedligeholdelse af projektet. Jammerbugt Kommune vil fortsat
stå for vedligeholdelse af det omkringliggende grønne areal.
Projektet er ikke tidligere støttet af KFL eller andre kommunale projekter.
Der skal indhentes byggetilladelse til projektet.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering

* Det samlet tilbyd lyder på kr. 83.750, men ansøger udfører frivilligt arbejde
svarende til kr. 10.000.

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

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 31. oktober 2019, pkt. 147:
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54. Muldtoilet på Gøttrup legeplads - ansøgning
september 2019
04.21.00-G01-43-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Gøttrup Legeplads søger om 20.000 kr. til projektet "Muldtoilet på Gøttrup
legeplads", hvilket svarer til 70% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Gøttrup Legeplads, søger om støtte til køb af muldtoilet til Gøttrup
legeplads. Ansøger oplyser, at der er stigende interesse for legepladsen i
Gøttrup - både hos lokale, skolen, børnehaven og besøgende, der bruger legepladsen som et pitstop på cykelturen. Legepladsen er desuden udgangspunkt for sociale arrangementer i byen. I denne forbindelse er der opstået et
behov for toiletfacilieter, som ansøger ønsker at imødekomme.
Gøttrup legeplads er under udvikling - der er lagt nyt faldunderlag, hvilket arbejdes på at udvide. Der udvides med flere siddepladser og nye bordebænkesæt, og det gamle legehus er udskiftet til et nyt. Til disse opgaver har lokalsamfundet budt ind på frivillige opgaver - lokale landmænd med deres maskiner og øvrige frivillige i byen har hjulpet til.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet kan støttes i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt og kommer både lokale såvel som besøgende til gode.
• Alle opgaver i forbindelse med opstillingen af muldtoilettet varetages af
frivillige.
• Rengøring, vedligehold samt tømning varetages af frivillige. Overskud
ved arrangementer som byfest, salg i boder og auktioner går til drift,
vedligehold og udvikling af Gøttrup legeplads.
• Planafdelingen oplyser, at opstilling af muldtoilet kræver sagsbehandling af forskellig art – bl.a. i forhold til byggeloven, i forhold til spildevand og i forhold til miljølovgivningen.
• Gøttrup Legeplads har tidligere modtaget 20.000 kr. i støtte fra Kultur-,
Fritids- og Landdistriktsudvalget til faldunderlag på legepladsen.
• Projektet fremgår ikke af Ørebros LUP, som Gøttrup er en del af.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
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Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:

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, 31. oktober 2019, pkt. 150:
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55. Fjerritslev Byskov SYD - ansøgning september 2019
04.01.10-G01-1-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Han Herred Rotary Klub søger om 100.000 kr. til projektet "Fjerritslev Byskov
SYD", hvilket svarer til 50% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Han Herred Rotary Klub, søger om støtte til beplantning af ca. 9.400
træer og buske. Ansøger oplyser, at træerne er skovtræer og læplantningstræer, som kan understøtte hinanden og som er egnet til området
og jordbunden. Der er iøvrigt indtænkt et areal med græs og spredt med beplantning med frugtbærende buske og træer. Derudover påtænkes det at anlægge en trampesti, og der friholdes endvidere arealer til eng-græs, som
sammen med frugttræer og frugtbuske understøtter vilkårene for bier og andre insekter.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt for alle borgere.
• I projektet indgår egenfinansiering på 50 % af de samlede projektudgifter.
• Jordbehandling, plantning af træer og buske, såning af græs og sætning af løg samt renholdelse af etableringsperioden varetages af frivillige.
• Ansøgningen forudsætter, at Jammerbugt Kommune indgår købsaftale
eller aftale om brugsret med lodsejer. Ansøger oplyser, at vedkommende er positivt stemt overfor en sådan aftale.
• Ansøgningen forudsætter endvidere, at Jammerbugt Kommune overtager fremtidig pasning og vedligehold af området efter beplantningensprojektet er afsluttet.
• Projektet forudsætter derudover en række tilladelser, som planafdelingen har oplyst i forbindelse med sagsbehandlingen. I forhold til skov på
arealet ved Fjerritslev har der været forskellige ønsker om projekter på
denne grund. Et af de helt store problemer er, at der er en masse ledninger i jorden pga. nærheden til transformatorstationen. Skov kan
ødelægge disse ledninger, og det tillader elselskabet ikke. I de tidligere
sager har der derfor været arbejdet med at flytte nogle af disse ledninger, men det er økonomisk en stor udgift. Arealet er desuden omfattet
af åbeskyttelseslinje (ift. Gravenskærgrøften), og etablering af skov
kræver en sagsbehandling i forhold til denne beskyttelseslinje. Etablering af skov vil desuden kræve en sagsbehandling i forhold til vandløbsloven, og der skal her tages stilling til, hvor tæt på vandløbet en
skovrejsning evt. kan tillades (udgangspunktet er 8 meter fra vandløbets kronekant). Endeligt er arealet omfattet af en byggelinje i forhold til
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vejen Bygholmvejlevej. Vejen er en statsvej, og Vejdirektoratet skal give tilladelse til etablering af skov indenfor byggelinjearealet.
Vækst og Udviklings umiddelbare opfattelse er, at der ikke vil være tale
om et attraktivt rekreativt område grundet projektets placering mellem
trafikeret område og industriområde.
Såfremt Jammerbugt Kommune indgår en købsaftale eller aftale om
brugsret med lodsejer, vil ansøger henvende sig til Hedeselskabet med
en ansøgning på 25.000 kr. til ekstra beplatning, som skal plantes af
Fjerritslev Skoles 5. klasse. Derudover forventer ansøger tilskud fra
Fjerritslev Handelsstandsforening (5.000 kr.) og Erhvervsstøtteforening
(5.000 kr.) samt Rotary Danmarks Hjælpefond (ca. 25.000 kr.). Disse
midler påtænkes anvendt på ekstra beplantning - og indgår således ikke i selve projektbudgettet.
Nedenstående budgets udgifter er baseret på en professionel vurdering. Priserne er kalkuleret af en anlægsgartner, som er tilknyttet projektet.
I 2013 blev der givet en landzonetilladelse til etablering af en sø på
samme areal.
Såfremt projektet støttes, er det ikke alene støtte til skovrejsningsprojektet, men også køb og vedligehold af arealet, hvilket som minimum vil
udgøre en faktisk støtte på 300.000 kr. Beløbet kan være større, da det
endnu ikke vides, hvad eventuel omlægning af kabler vil koste.
Vækst og Udvikling har haft kontakt til elselskabet mhp. at klarlægge,
hvad omlægning af kabler vil koste. De har ikke vendt tilbage på henvendelsen.
Vækst og Udvikling vurderer, at projektet ikke er realistisk for nuværende. Derudover er budgettet ufærdigt, og der er flere usikkerheder ift.
placering, omkostning og tilladelser. Det kan anbefales, at ansøger
henvender sig igen, når det fulde budget er færdigt (med alle omkostninger ved evt. omlægning af kabler, køb og vedligehold) samt placering og tilladelser er undersøgt nærmere.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
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*Hertil kommer som nævnt ovenfor køb af areal som vurderes til 160.000 200.000 kr. og omlægning af kabler som er nedlagt i området som anslås at
koste x.xxx.xxx kr. og fremtidig drift og vedligeholdelse af aralet.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter, at ansøgningen ikke imødekommes på baggrund af ovenstående
kommentarer fra forvaltningen.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 31. oktober 2019, pkt. 151:
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56. Renovering af Haverslev Forsamlingshus ansøgning september 2019
04.21.00-G01-42-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Haverslev Forsamlingshus søger om 225.000 kr. til projektet "Renovering af
Haverslev Forsamlingshus", hvilket svarer til 90% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Haverslev Forsamlingshus, søger om støtte til at renovere forsamlingshusets opvaske- og viktualierum og skur til opbevaring af ekstra borde og
stole. Ansøger oplyser, at opvaske- og viktualierummet ligger i forlængelse af
køkkenet, og i opvaskerummet er der ophobet fugt og muligvis skimmelsvamp
på væggene. Det oplyses at rummet mangler udsugning og ikke er tilstrækkeligt isoleret i forhold til at kunne forebygge ophobning af fugt. Ansøger oplyser
endvidere, at man er bekymret for om fugten eller skimmelsvampen vil sprede
sig til det nyrenoverede køkken fra marts 2015. Forsamlingshusets skur, som
ansøger også søger støtte til renovering af, er et gammelt træskur på fliser,
hvor der flere steder er huller og væggene mangler isolering, hvilket også giver anledning til fugt. I skuret opbevares nye borde bl.a. som ansøger har været nødsaget til at flytte ind i forsamlingshuset, for at undgå at de nye borde
tager skade.
Ansøger oplyser, at første prioritet er renovering af eksisterende opvaske- og
viktualierum, hvor støtte til et kvalitetsskur til opbevaring af stole og borde er
anden prioritet.
Haverslev Forsamlingshus er omdrejningspunkt for mange lokale aktiviteter
og er med til at sikre sammenhængskraften i lokalsamfundet. Projektet har
derfor til formål at skabe bedre rammer for lokalsamfundets fællesskab, samt
at fremtidssikre byens samlingssted. Idag rummer forsamlingshuset bl.a. aktiviteter som sommerfest, fællesspisning, børnearrangementer, sogneaftener,
foredrag, damefest, modeshow, korsang, cykelløb til fordel for forsamlingshuset mv. Ansøger oplyser tillige, at forsamlingshuset er solidt lokalt forankret,
og at forsamlingshuset har en del frivillig arbejdskraft at trække på.
Efter dialog med ansøger, har Vækst og Udvikling fået eftersendt billeder af
hhv. opvaskerummet og skuret. De er vedhæftet som bilag.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt og kommer mange borgere til gode.
• Der gøres opmærksom på, at ansøger i juni 2019 fik bevilget 25.000 kr.
til nyt skur af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Bevilingen er ikke blevet realiseret og ønskes overført til denne ansøgning. Derfor er
beløbet der søges om i denne ansøgningsrunde omskrevet fra 250.000
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kr. til 225.000 kr. Den reelle støtteprocent for Jammerbugt Kommune
er således 100%.
Ansøger oplyser, at man lokalt har tømrere m.m., som kan hjælpe med
de håndværksmæssige opgaver i forbindelse med renoveringen af forsamlingshuset.
Ansøger oplyser endvidere, at forsamlingshusets bestyrelse fortsat vil
være ansvarlig for drift og vedligehold af forsamlingshuset - med hjælp
fra medlemmer og øvrige lokale frivillige.
Renoveringen af skuret kan kræve en byggetilladelse, oplyser planafdelingen.
Projektet fremgår af Trekroners LUP, som Haverslev er en del af.
Efter dialog med ansøger oplyses det, at projektets udgifter er estimeret på baggrund af et fagligt skøn af en lokal tømrer, da forsamlingshusets bestyrelse ikke har nået at hente tilbud.
Efter dialog med ansøger oplyses det endvidere, at udgiften til renovering af opvaske- og viktualierum indbefatter materialer, interiør og evt.
lønnet arbejde som ikke kan varetages lokalt. Den nuværende gamle
industriopvaskemaskine har været under reparation af flere omgange,
og her har elektrikeren senest oplyst, at maskinen ikke holder meget
længere. Ansøger oplyser, at en sådan opvaskemaskine koster omkring 50.000 kr.
Da ansøger oplyser, at opvaske- og viktualierummet er ramt af ophobet
fugt og muligvis skimmelsvamp kan der være tale om kondemnable
sundhedsskadende forhold, som i princippet gør den del af projektet
mulig at indsende til landsbyfornyelsespuljen med 60% refusion.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering

*Støtte er 100% medregnet de allerede bevilget 25.000 kr.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:
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Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med
udgangspunkt i anbefalingen beslutter, at sagen udsættes til næstkommende
KFL-møde eller til ansøger har indhentet de nødvendige tilbud.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 31. oktober 2019, pkt. 152:
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57. Genetablering af koldtvandsbruser i Slettestrand - ansøgning september 2019
04.21.00-G01-56-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Hjortdal Beboerforening søger om "Genetablering af koldtvandsbruser i Slettestrand".

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Hjortdal Beboerforening, søger om støtte til genetablering af koldtvandsbruser på stranden i Slettestrand. Der har tidligere været en lignende
bruser, men den blev nedtaget i forbindelse med flytningen af toiletbygningen
fra vestsiden af p-pladsen til østsiden af p-pladsen. Ansøger oplyser, at det er
ønsket, at koldtvandsbruseren placeres så tæt på vandet som muligt. Der er
tilsvarende koldtvandsbrusere på andre strande i kommunen, f.eks. bag toiletbygningen ved Svinkløv.
Ansøger oplyser, at koldtvandsbruseren både er til gavn for lokale og turister
som bader i havet, men også lokale og turister som benytter paddleboards, og
som kan have behov for at skylle våddragten i ferskvand efterfølgende.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt og kommer både lokale såvel som besøgende til
gode.
• Projektet fremgår ikke af Hjortdals LUP.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
Ansøger har ikke anført økonomi der ikke er skiteseret et nærmere projekt,
men alene et ønske om genetablering af udendørs bruser.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:

Indstilling

32

Landdistriktsrådet

8. oktober 2019

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget sender ansøgningen videre til Teknik- og Miljøudvalget idet ansøgningen vedrører udvalgets resort.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 31. oktober 2019, pkt. 153:
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58. Renovering af VesterhavsRocks lagerbygning og kontor - ansøgning september 2019
04.21.00-G01-53-19/ Ulla Tjell

Beslutningstema
VesterhavsRock søger om 100.000 kr. til projektet "Renovering af VesterhavsRocks lagerbygning og kontor", hvilket svarer til 100% af de samlede projektudgifter. Dog har foreningerne bag VesterhavsRock på forhånd købt lagerbygningen, som renovering og inventar relaterer til.

Sagsbeskrivelse
VesterhavsRock finder sted på Dyrskuepladsen ved Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev den første weekend i august og samler ca. 3.500 gæster
hvert år.
For at forbedre vilkårene for såvel de frivillige som bestyrelsen har de 5 foreninger bag VesterhavsRock investeret deres indskudte depositum til køb af
en lagerbygning i nær tilknytning til Dyrskuepladsen, hvor VesterhavsRocks
materialer mv. kan opbevares tørt og forsvarligt. Endvidere kan der i årets løb
forberedes og bygges f.eks. barer mv. til brug under festivalen eller allerede
eksisterende barer og materiel kan repareres. For at lagerbygningen kan anvendes mest optimalt til formålet kræver det en større renovering.
I bygningen skal der være et kontor, hvor der kan afholdes bestyrelsesmøder,
planlægges og bookes kunstnere samt søge bevillinger og andet administrativt arbejde. Ud over kontoret bliver der et aflåst depot, hvor der kan opbevares musikanlæg, pc’er, pavillon mv. Dermed får VesterhavsRock mulighed for
at forsikre sine aktiver, noget man ikke tidligere har kunnet, idet materialet har
stået opbevaret hos bestyrelsesmedlemmer og forskellige samarbejdspartnere. Den tilknyttede lagerhal skal blandt andet bruges til opbevaring af varmvandsbeholdere, køkkenborde og udstyr fra madtelt samt ølkrus, barudstyr,
rengøringsmidler og meget meget andet. Derfor har man brug for palle-reoler,
lagerreoler og palle-stabler.
VesterhavsRocks bestyrelse vil stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse
af lagerbygning, inventar og materiel.
Vækst og Udviklings kommentarer
• De fem foreninger bag VesterhavsRock har på forhånd købt lagerbygningen, som renovering og inventar relaterer til.
•
VesterhavsRocks bestyrelse står for drift og fremtidig vedligeholdelse.
•
VesterhavsRock har ikke tidligere modtaget støtte til anlæg og lignende, men har modtaget underskudsgarati og en enkelt støtte på 10.000
kr., som det fremgår nedenfor.
2013, 2014, 2015, 2016: 100.000 kr. i underskudsgaranti (+10.000 kr. i sponsorat i 2016).
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2017: 150.000 kr., dog max. 75 %.
2018: 150.000 kr., dog max. 50 %.
2019: 150.000 kr., dog max. 25 %.
2020: Slut med underskudsgaranti.
Projektet fremgår ikke af den lokale LUP.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende
kommentarer:
XXX
Kulturelt Samvirke anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende
kommentarer:
XXX

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, 31. oktober 2019, pkt. 154:
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59. Etablering af synlig rød tråd i Jetsmark - ansøgning september 2019
04.21.00-G01-51-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Jetsmark Lokalråd søger om 38.250 kr. til projektet "Etablering af synlig rød
tråd i Jetsmark", hvilket svarer til 54% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Jetsmark Lokalråd, søger om støtte til at etablere synlige symboler
på fællesskabet mellem Pandrup-Kaas-Moseby. Synligheden herpå består af
bogstaverne P og K, lignende Mosebys nuværende "M'er", med hjortefamilier
svejset på disse bogstaver. I bogstav-skulpturene er der endvidere plads til
beplantning. Ansøger oplyser, at der i Jetsmarks tre borgerforeninger er opbakning til projektet. Placeringen af disse bogstaver er indtil videre følgende:
Torvene til de tre byer, Pandrup, Kaas og Moseby.
Pandrup Anlæg, Kaas Lystanlæg, Kaas Forsamlingshus, Pandrup Markedsplads, Moseby Gl Skole, Jetsmark Idrætscenter.
Ansøger oplyser, at alle positioner aftales præcist med Jammerbugt Kommune inden opsætning efter kommunens ønsker og anvisninger.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt og kommer mange borgere til gode.
• Projektet kan siges at indgå i Jetsmarks LUP, idet det heri står ønsket
at arbejde med områdets fælles identitet.
• Jetmarks tre borgerforeninger vil forestå drift og vedligehold, ligesom
Moseby Borgerforening vedligeholder M'erne på nuværende tidspunkt.
Ansøger oplyser, at driften vil blive efter samme aftaleform, som er lavet mellem Jammerbugt Kommune og Kaas Borgerforeninger ifbm.
overdragelsen af legepladsen i Kaas Lystanlæg.
• Opsætning, sammensvejsning samt fastgørelse/svejsning af hjortene til
bogstaverne varetages af lokale frivillige. Ansøger oplyser, at bogstaverne monteres med vinkelbeslag på fast underlag (fliser/asfalt). Dette
udføres af en lokal frivillig som også står for transporten af bogstaverne.
• Opstilling af bostav-skulpturene kræver en accept fra grundejer, som i
de nævnte placeringer er Jammerbugt Kommune.
• Jetsmark Lokalråd har tidligere på året søgt om støtte til lignende fællesskilte ved indfaldsvejene i Jetsmarks tre byer - også med det formål
at signalere fælles identitet. Projektet fik afslag med henvisning til beslutningen truffet i Liv i By og Skole om, at at skrinlægge ideen - til dels
grundet nye skærpede vejregler, og derudover grundet en forventet
øget omkostning for Jammerbugt Kommune, hvis der fremover kom36
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mer lignende ansøgninger om skilte i kommunens øvrige byer. Det er
Vækst og Udviklings opfattelse, at den fremsendte ansøgning stadig
kolliderer med sidstnævnte beslutning truffet i Liv i By og Skole - på
trods af ændringer i placeringer.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
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Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter, at ansøgningen ikke imødekommes på baggrund af ovenstående
kommentarer fra forvaltningen.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 31. oktober 2019, pkt. 155:
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60. Nedgravede trampoliner i Thorup-Klim Hallen - ansøgning september 2019
04.00.00-G01-1-19/ Helle Harlund

Beslutningstema
Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening (Throup-Klim U&G) søger om
272.500 kr. til projektet "Nedgravede trampoliner i Thorup-Klim Hallen", hvilket
svarer til 37% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Thorup-Klim U&G søger om tilskud til etablering af to nedgravede trampoliner
i Thorup-Klim Hallen. Foreningen oplyser, at der i forbindelse med den igangværende udvidelse af Thorup-Klim Hallen er mulighed for, at foreningen kan
etablere to nedgravede trampoliner. Disse ønskes placeret ved siden af den
nuværende springgrav, som foreningen fik etableret i 2016. Springgraven blev
etableret med en oplukkelig gulvlem, så gulvpladsen kan benyttes til andre
aktiviteter, når springgraven ikke er i brug. Samme princip ønskes anvendt
ved etablering af de to nye nedgravede trampoliner.
Ansøger oplyser i projektbeskrivelsen, at foreningen i den senere tid har oplevet en tendens til, at de unge gymnaster søger mod steder med mere moderne trampolinfaciliteter. Foreningen ønsker at vende denne udvikling, og med
etableringen af de to nedgravede trampoliner får foreningen et moderne
springcenter, der vil kunne fastholde og tiltrække gymnaster.
Ansøger oplyser, at udgravning af hul til trampolinerne udføres af frivillige.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet kan støttes i henhold til retningslinjerne, idet projektet er tilgængeligt for alle som benytter Thorup-Klim Hallen og kommer såvel
lokale såvel som besøgende tilgode.
• Jammerbugt Kommunes Bygningsafdeling oplyser, at projektet ikke
kræver byggetilladelse.
• Projektet har opnået tilskud på 100.000 kr. fra SE Vækstpulje under
forudsætning af fuld finansiering inden 31. maj 2020.
• Ansøger har søgt om tilskud fra andre fonde/puljer på i alt 1.075.000
kr., hvor man endnu ikke har fået svar. Opnås der fuld tilskud fra alle
udestående ansøgninger, vil projektet være overfinansieret.
• Projektet fremgår ikke af LUP'en for Thorup-Klim området.
• Ansøgningen kan evt. henvises til den afsatte anlægspulje på halområdet eller til Landdistriktsanlægspuljen.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i henhold til Kommunalfuldmagten.
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Økonomi og finansiering

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget henviser ansøgningen til næste ansøgningsrunde for den afsatte anlægspulje på
hal-området.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 31. oktober 2019, pkt. 156:
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61. Etablering af tilskuerpladser - ansøgning
september 2019
04.04.00-G01-1-19/ Helle Harlund

Beslutningstema
Trekroner Landsbycenter søger om 58.032 kr. til projektet "Etablering af sikre
tilskuerpladser med godt udsyn", hvilket svarer til 84% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Trekroner Landsbycenter søger om støtte til etablering af sikre tilskuerpladser
med godt udsyn. Helt konkret ønsker man at åbne op til cafeteriet på 1. sal
ved at afmontere de nuværende vinduer og i stedet opsætte glasværn samt et
sort boldspærrenet, der kan holde vildfarende bolde ude af cafeteriet.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet alle brugere af Trekroner Landsbycenter (foreninger, børnehave, SFO og skole)
samt alle centrets gæster kan få gavn af de nye forhold i cafeteriaet/hallen.
• Rengøring og vedligehold udføres af Trekroner Landsbycenter (der
forventes ikke yderligere udgifter til vedligehold end de nuværende vinder).
• Af LUP'en for Trekroner fremgår, at man ønsker renovering af Trekroner Landsbycenter.
• Ansøgningen kan evt. henvises til den afsatte anlægspulje på halområdet

Økonomi og finansiering

Budgettet er tilrettet i henhold til aftale med ansøger. Momsen er trukket fra
både på indtægts- og udgiftssiden, da ansøger er momsregistreret.
Nedtagning af vinduer mellem hal og cafeteria, nedtagning af eksisterende
boldnet samt malerarbejde efter afslutning af monering af glasværn udføres
med frivillig arbejdskraft. De indhentede tilbud indeholder nedtagening af vin41
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der og net. Ansøger vurderer, at tilbudene kan reduceres med 11.360 kr., når
arbejdet udføres med frivillig arbejdskraft.

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget henviser ansøgningen til næste ansøgningsrunde for den afsatte anlægspulje på
hal-området.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 31. oktober 2019, pkt. 157:

42

Landdistriktsrådet

8. oktober 2019

62. Etablering af ny bund i ridehal - ansøgning
september 2019
04.04.00-G01-2-19/ Helle Harlund

Beslutningstema
Brovst Rideklub søger om 198.000 kr. til projektet "Etablering af ny bund ridehal i Brovst Rideklub", hvilket svarer til 100% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Brovst Rideklub, søger om tilskud til udskiftning af den eksisterende
ride bund i ridehallen. Ansøger oplyser, at den eksisterende bund i ridehallen
er 10 år, og i en stand, der nu skaber sundhedsmæssige problemer for både
heste, ryttere, tilskuere og personale. Ansøger oplyser, at bunden, som består
af sand og sold, nu støver så meget, at vandingasnlægget ikke kan følge
med. Ansøger oplyser, at man dagligt bruger ca. 6 m3 vand for at begrænse
støvgenerne. Dog er det ikke alle ryttere (børn og unge), der kan betjene anlægget, så de rider ofte i støvede forhold. Ansøger oplyser endvidere, at meget brug af vand skaber mange ujævnheder i bunden, når banen efterfølgende harves, og som så kan medføre fysiske skader på hestene.
Ansøger oplyser endvidere, at ridehus bunden er blevet vurderet af en fagperson, der til daglig rådgiver og sælger bunde til ridebaner. Ifølge ham, er
problemet at sandkornene er slebet så små, at de ikke er i stand til at holde
på fugt, og nærmere er støvpartikler frem for sandkorn. Hans vurdering er, at
hele bunden skal udskiftes, hvis forholdene skal forbedres. Hans vurdering er,
at det ikke vil hjælpe at renovere banen, ved blot at tilføre sold, da der ikke er
kapacitet i ridehuset til mere materiale. Derudover vil det heller ikke forbedre
sandkomponenten, som er det primære problem.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet kan støttes i henhold til retningslinjerne, idet projektet er tilgængeligt for alle som benytter ridehallen og kommer såvel lokale såvel som besøgende til gode.
• Bygningerne - ridehal, stald samt folde og ridebaner - ejes af den selvejende institution Brovst Hestesportscenter, hvis formål er at drive et
hestesportscenter for kommunens beboere og foreninger. Centret skal
fortrinsvis anvendes til idrætslige formål, men skal også kunne benyttes til andre arrangementer (stævner, udstillinger og lignende), jf. centrets vedtægter.
• Ifølge den lejekontrakt, som Brovst Rideklub har med den selvejende
institution Brovst Hestesportscenter, så foretages al indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygninger og udenoms arealer i fællesskab
mellem lejer og udlejer i forhold til hvad der er plads til i Hestesportscentrets budget.
• Af Hestesportscentrets regnskab for 2018 fremgår, at der ikke i er
plads til investering i ny ridehus bund.
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Projektet fremgår ikke af LUP'en for Skovsgaard-området, som Ø.
Svenstrup er en del af.
I 2015 fik Fristrup Rideklub 91.250 kr. i tilskud til udskiftning af ridehus
bund fra hal-puljen.
Ansøgningen kan evt. henvises til den afsatte anlægspulje på halområdet.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering

Ansøger oplyser, at afgravning af eksisterende toplag udføres af frivillige fra
klubben. Værdi af eget arbejdet er trukket ud af budgettet.

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget henviser ansøgningen til næste ansøgningsrunde for den afsatte anlægspulje på
hal-området.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 31. oktober 2019, pkt. 158:
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63. Renovering af Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus - ansøgning september 2019
04.21.00-G01-50-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Foreningen Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus søger om 360.913 kr. til
projektet "Renovering af Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus", hvilket svarer til 77% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Foreningen Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus, søger om støtte
til renovering af Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus i form af installation af
ny og mere velfungerende, økonomisk og klimavenlig varmekilde samt udskiftning af vinduer og døre. Ansøger oplyser at vinduer og døre er punkterede og rådne, samt at det eksisterende oliefyr af ældre dato ikke opvarmer forsamlingshuset hensigtsmæssigt. Ansøgningen om udskiftning af vinduer og
døre samt installation af ny varmekilde indgår som en del af et større renoveringsprojekt for Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus. Ansøger oplyser, at
projektet endvidere rummer renovering og udskiftning af gulv i forgang og sale, reparation af ydervægge, maling indendørs, etablering af nyt stakit - og i
næste etape påtænkes renovering af køkken, hvor ansøger vil henvende sig
til Sparekassen Vendsyssel Fonden og evt. Jammerbugt Kommunes landdistriktsanlægspulje.
Den 4. april 2019 har ansøger overtaget driften af forsamlingshuset fra den
forhenværende forening Sdr. Saltum Forsamlingshus, der som følge af en
økonomisk uholdbar situation i form af store udgifter til opvarmning, ikke havde energien til at fortsat varetage driften. I juli blev der afholdt stiftende generalforsamling, hvor over 30 borgere mødte op for at høre planerne for forsamlingshuset. Her meldte mange frivillige sig - både til bestyrelsesposter og til ad
hoc opgaver for forsamlingshuset. Ansøger oplyser, at mange borgere gav
udtryk for en interesse for at bevare forsamlingshuset som et samlingssted for
byen, og at de i den forbindelse har mærket stor interesse for sammenholdet i
byen. Siden juli har frivillige hjulpet med hovedrengøring, malerarbejde og
etablering af handicapvenlig trappe - med hjælp fra lokale midler.
Ansøger oplyser, at forsamlingshuset påtænkes at fremtidigt rumme flere arrangementer der samler byen. Byens havetraktortræk tiltrækker op mod 30
deltagere og 100 tilskuere - et arrangement som kultur- og forsamlingshuset
har nikket ja til at være vært for fremover, så der således også vil være mulighed for fællesspisning til arrangementer som disse.
Af øvrige arrangementer i forsamlingshuset kan nævnes grønlangkålsfest,
høstfest, fastelavn, børnedisco, babytræf, præmiewhist, juletræsfest, dillitant
gennem 110 år m.m. Samtidig ønsker ansøger at åbne huset i højere grad for
dagplejere og bruge huset til aktiviteter for unge - bl.a. værksted under opsyn,
hvor unge kan lære mekanikerfaget på knallerter og havetraktorer.
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Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt og kommer mange borgere til gode.
• Alt nedtagning af eksisterende varmekilde, udtagning af gamle vinduer,
malerarbejde og opførsel af stakit udføres af frivillige.
• Ansøger oplyser, at Foreningen Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus
forestår fremtidig drift, som også er tilfældet idag. Foreningen vil bl.a.
sælge medlemskort og støttebeviser til byen og omegns borgere. Der
vil endvidere blive afholdt loppemarkeder, fællesspininger og andre arrangementer, som til dels har til formål at genere indtægter til forsamlingshusets drift. Derudover driftes huset af udlejninger.
• Fremtiden for Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus indgår som et
punkt i byens LUP.
• Bygafdelingen oplyser, at der til udskiftning af rådne/punkterede vinduer og døre samt udskiftning af varmekilde (kondemnable forhold, byfornyelsesloven §75 stk. 1, 4 og 5.) kan gives tilskud fra puljen til
landsbyfornyelse med 60% refusion. Såfremt ansøgningen støttes og
der opnås 60 % refusion fra puljen til landsbyfornyelse vil den egentlige
ansøgte støtte fra Jammerbugt Kommune efter modtaget refusion udgøre kr. 144.365.
• Ansøger har indhentet flere tilbud på både varmekilde og udskiftning af
vinduer og døre. Siden ansøgningsfristen har ansøger modtaget yderligere tilbud på varmekilde, som indbefatter både luft til vandvarmepumpe og luft til luft-varmepumpe. Denne løsning er billigere
(187.966 kr.) end prisen som er angivet i den fremsendte ansøgning
(196.966 kr.), fordi kombinationen af de to varmepumper ikke kræver
udvidelse af eltavle, som er tilfældet med tilbuddet der står angivet i
den fremsendte ansøgning. Dette har selvfølgelig ydermere bevirket
ændringer i beløbet der søges om, og det samlede projektbudget.
• Den nye forening Sdr. Saltum Kultur- og Forsamlingshus overtager
gælden i pantebreve á 155.000 kr. til Jammerbugt Kommune. Det kræver en tinglysning.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
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*Med 60% refusion vil den reelle støtte fra Jammerbugt Kommune være kr. 144.365,
da refusionsbeløbet udgør kr. 216.548.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:

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, 31. oktober 2019, pkt. 159:
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64. Fjerritslev Bykors 50års jubilæumskoncert ansøgning september 2019
20.00.00-G01-17-19/ Ulla Tjell

Beslutningstema
Fjerritslev Bykor søger om 15.000 kr. til projektet ”Fjerritslev Bykors 50års
jubilæum”, hvilket svarer til 17% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Fjerritslev Bykor ønsker at markere sit 50års jubilæum lørdag 16. maj 2020
med en fuldendt koncert på Fjerritslev Gymnasium og derfor har man allieret
sig med professionelle musikere, der kan akkompagnere koret til koncerten.
Gennem korets levetid har man markeret alle jubilæer og til 50års jubilæumskoncerten vil man bl.a. synge Morgensang fra Elverskud, men også andre
klassiske ”ørehængere” som Mozarts Ave verum Corpus, Vivaldis Gloria og
Et in terra pax hominibus, John Høybyes Springmorning, Verdis Va pensiero
(Fangekoret) og endelig John Rutters Look at the world. Disse numre skal
akkompagneres af Nordjyske strygere, som er sammensat af professionelle
musikere fra Ålborg Symfoniorkester og dygtige amatører, hvoraf flere tidligere har spillet i Nordjyllands Amts Amatørsymfoniorkester.
Koret vil inden koncerten øve sammen med Nordjyske strygere og på denne
vis vil koret opnå ny læring og dermed kunne levere en flottere koncert for
publikum. Koret har i de sidste 10 år haft omkring 60 medlemmer under mottoet: Syng dig glad i Fjerritslev Bykor.
Der forventes 300 gæster til koncerten.
Frivilligt arbejde
Opsætning og nedtagning af scene, bænke og stole.
Servering i pausen samt indkøb.
Opsætning af lys- og lydanlæg og udsmykning m.m.
Annoncering og uddeling af hjemmeredigerede programmer.
Fundraising. Planlægning. Forhandlinger.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Der er både egenfinansiering, anden fondsstøtte (både bevilget og ansøgt) samt frivilligt arbejde.
• Hvorvidt projektet fremgår af den lokale LUP er ikke relevant.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
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Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende
kommentarer:
XXX
Kulturelt Samvirke anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende
kommentarer:
XXX

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, 31. oktober 2019, pkt. 160:
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