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1. Planlægning af Tour de Jammerbugt 2020
18.20.00-A08-1-19/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Planlægning af Tour de Jammerbugt.

Sagsbeskrivelse
Tour de Jammerbugt blev første gang afviklet i 2019, og havde knap 3700
deltagere fordelt på otte etaper. Løbet besøgte alle 24 lokalsamfund i Jammerbugt Kommune, og havde omkring 250 frivillige involveret i planlægning
og afvikling af etapeløbet. Med den store opbakning fra både frivillige og fra
deltagere ønsker Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget igen at afvikle Tour
de Jammerbugt i 2020. Med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra både frivillige, foreninger og løbsdeltagere bevares DNA’et for Tour de Jammerbugt dog
med enkelte justeringer. Alle halvmaraton distancerne og MTB vil have start i
startbyen og slut i slutbyen, og 10-15 km. og 5-8 km. ruten vil have start og
slut i slutbyen.
Stort set alle lokalområder i Jammerbugt Kommune har besluttet at arbejde
med bosætning og markedsføring af deres lokalområde i forhold til potentielle
tilflyttere. Tour de Jammerbugt er et tiltag, som understøtter netop denne beslutning. En af koncepterne ved Tour de Jammerbugt er bl.a. at lokalområderne har mulighed for at vise deres bedste sider frem og samtidig styrke deres markedsføringskampagner.
Netop engagementet og fællesskabet lokalt og på tværs af lokalområder blev
bemærket af mange løbsdeltagere som noget ganske særligt. Jammerbugt
Kommunes storslåede og varierende natur var også noget, som både deltagere og frivillige bemærkede.
Formålet med intromøde d. 27. januar:
Repræsentanter fra alle 24 lokalområder, foreninger, frivillige, tidligere hjælpere i 2019 og mange andre er inviteret med til intromødet d. 27. januar
17.00-18.30. Formålet med mødet er:
•
•
•
•
•

At informere om Tour de Jammerbugt 2020.
At fastsætte etaper og datoer for afvikling af Tour de Jammerbugt
2020.
At nedsætte etapegrupper og udpege tovholdere/primære kontaktpersoner fra hvert lokalområde.
At forventningsafstemme opgaver for frivillige ved de enkelte depoter
og byer.
At lokalområderne giver tilsagn om at ville bakke op om Tour de Jammerbugt 2020.

Dagsorden for mødet:
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Præsentation af Tour de Jammerbugt
Opgavefordeling
Organisering
Praktiske informationer
Fastsættelse af datoer
Tidsplan
Inddeling i etapegrupper.
Opsamling

Der lægges op til en åben dialog i de inddelte etapegrupper, hvor repræsentanterne kan drøfte prakiske forhold omkring Tour de Jammerbugt.
Referat:
Op mod 55 interesserede ildsjæle mødte op til aftenens stormøde om Tour de Jammerbugt 2020, hvor planlægningen af årets etaper var øverst på dagsordenen.
Formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen bød velkommen til aftenens møde og efterfølgende præsenterede formen for Tour de Jammerbugt 2020. Forslag til datoer og fordelingen af etaperne blev også præsenteret.
Der blev dannet etapegrupper bestående af repræsentanter fra alle lokalsamfund i
etaperne. Formålet med etapegrupperne var dels at repræsentanterne fra hvert område kunne møde hinanden og snakke ønske om start/slut igennem, forventninger til
depoter og indkøb til depoter og dels at godkende datoer og etaper. Her blev der lagt
op til, at etapegrupperne finder én primær kontaktperson, som Kultur og Fritid hurtigt
kan henvende sig til ifm. pågældende etape.
Der blev ligeledes lagt op til, at etapegrupperne fik lavet aftaler/drøftet idéer til underholdning på etaperne og andre elementer på etaperne. Repræsentanter fra foreninger, som har påtaget sig opgaverne med at lave ruter var også tilstede. Her havde
foreningerne og de lokale repræsentanter mulighed for at sparre og dele tanker og
idéer til ruter og opgaver i målbyen.
Det var muligt at komme med indvendinger ift. datoer, og kun to etapegrupper ønsker
at bytte rundt. Dette arbejde forvaltningen videre med sammen med de lokale repræsentanter.
Forvaltningen indkalder alle lokalområder til statusmøde i midten af marts måned,
hvor etapegrupper på tværs af hinanden har mulighed for at sparre med hinanden.
Desuden er det aftalt at etapegrupperne mødes et par gange inden afviklingen af løbet.
Forvaltningen møder gerne op til møderne, hvis det er et ønske fra etapegrupperne.
Jammerbugt Kommune offentliggør datoer og etaper senest i slutningen af februar,
og senest 1. marts skal alle ruter offentliggøres – dog med mulighed for få ændringer
på ruterne.
Senest 4 uger før hver etapeløb mødes forvaltningen og den respektive etapegruppe
til et opsamlingsmøde.
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2. Orientering fra formand
04.21.00-G01-8-20/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Orientering fra formand.

Sagsbeskrivelse
•

Den Kulturelle Rygsæk

Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget har bevilget penge til i samarbejde
med Børne- og Familieudvalget at kunne tilbyde en Kulturel Rygsæk til eleverne i Jammerbugt Kommunes folkeskoler. Den Kulturelle Rygsæk er et
unikt tilbud, som skal sikre, at alle elever oplever inspirerende møder med
kunst og kultur i løbet af deres skoletid. Den Kulturelle Rygsæk er en del af
Jammerbugt Kommune som Danmarks bedste Fritidskommune og den er
iværksat for at give kommunens børn og unge bedre mulighed for at tage
kunst og kultur med som en aktiv del af deres fritidsliv.
•

Afholdte LUP-møder og ildsjæleakademier 2020

I efteråret har 11 lokalsamfund afholdt deres lokale LUP-møde, hvor over 400
borgere har deltaget. Der er blevet drøftet nye projektidéer og genoptaget tidligere projektidéer. Vi vil i 2020 arbejde løbende på at understøtte de lokale
projektidéer og samle projekter indenfor samme kategori.
I forlængelse heraf foreslås det at Ildsjæleakademierne for 2020 dedikeres til
erfaringsudveksling og sparring på udvalgte projekter, som vi ser gentaget i
flere lokalsamfund. Det kan være stiprojekter, forskønnelsesprojekter, projekter med etablering af aktivitets- og sportsanlæg m.m., som vi har set gentaget
i flere lokalsamfund henover efteråret.
Der er planlagt tre ildsjæleakademier i sommer/efteråret 2020.

Tirsdag 9/6

17-19.30

Ildsjæleakademi

Torsdag 10/9

17-19.30

Ildsjæleakademi

Tirsdag 24/11

17-19.30

Ildsjæleakademi

•

Velfærdsalliancen
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Dansk Boldspil-Union og Jammerbugt Kommune har underskrevet en ny velfærdsalliance, som skal understøtte kommunens velfærdsopgaver og rekruttering af flere frivillige i fodboldregi. Det overordnede formål med velfærdsalliancen er at sikre udvikling og implementering af fodboldindsatser i kommunen, herunder at implementere aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillet
som løftestang og dermed medvirke til at løfte traditionelle kommunale opgaver i tæt samarbejde med lokale fodboldklubber.
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3. Orientering fra forvaltningen
04.21.00-G01-8-20/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Orientering fra forvaltningen.

Sagsbeskrivelse
•

LUP-møder 2019/2020

Efter LUP-møderne er der lagt op til, at den lokale paraplyorganisation prioriterer og udvælger projekter, ud af LUP-mødets mange projektidéer, og melder
tilbage til forvaltningen. Disse prioriterede projekter kommer således i lokalsamfundets LUP. Der ønskes en status på, om de lokalsamfund som havde
LUP-møde i efteråret 2019, er igang med prioriteringen.
•

Drøftelse af inputs til landdistriktsrådsmøder 2020

Datoer for landdistriktsrådsmøder 2020:
27. maj 2020 og 7. oktober 2020

Referat:
Landdistriktsrådet foreslår et fokus på erfaringsudvekling mellem de forskellige lokalsamfund. Derudover blev projektudvikling fra A-Z også foreslået.
Forslagene er noteret og kan evt. udmøntes i form af faste indslag, hvor udvalgte repræsentanter fortæller lidt om, hvad der fylder i deres lokalsamfund
for tiden. Det kan også være i form af ”bordet rundt”.
Projektudvikling fra A-Z kan alternativt udmøntes som et Ildsjæleakademi.
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4. Oplæg ved Carsten Theede - Vester Thorup
Højskole og Blaffernationen
04.21.00-G01-4-20/ Anne Kristensen

Sagsbeskrivelse
Carsten Theede fra Vester Thorup Højskole og Blaffernationen fortæller om
arbejdet med begge projekter i bæredygtighedens tegn.
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5. Vendsyssel Festival 2020 - ansøgning januar
2020
20.00.00-G01-25-19/ Ulla Tjell

Beslutningstema
Vendsyssel Festival søger om 10.000 kr. til projektet Vendsyssel Festival
2020, hvilket svarer til 1% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
I lighed med 2019 og foregående år fremsender Vendsyssel Festival ansøgning om tilskud til afholdelse af Vendsyssel Festival.
Vendsyssel Festival 2020 er en række koncerter med klassisk musik afholdt i
Vendsyssel mellem 28. juni og 14. august 2020. Årets festival er nr. 50. 13 af
koncerterne arrangeres af Vendsyssel Festivalens Styrelse, og de øvrige koncerter arrangeres af de lokale menighedsråd. Der vil blive afholdt 3 koncerter i
Jammerbugt Kommune i 2020:
2. juli Jetsmark Kirke, Mette Nielsen, harpe - Kammerkoret Dorimus, dir. Doris
Kjærgaard
24. juli Saltum Kirke, Quartetto di Cremona (Tyskland), verdenskendt strygekvartet
6. august Jetsmark Kirke, Daniele Dori, orgel
Vendsyssel Festival har modtaget støtte hvert år i Jammerbugt Kommunes
tid. Koncerterne er af høj kunstnerisk kvalitet. Der er tale om et lille støttebeløb i forhold til det samlede budget og i forhold til antal koncertgæster.
Vendsyssel Festival har i mange år sat sig som mål at kunne give unge professionelle musikere/talenter mulighed for at medvirke i festivalen. I 2020 vil
det bl.a. ske gennem samarbejde med en italiensk fond, der støtter italienske
supertalenter. En ung italiensk violinist og en ung italiensk cellist vil sammen
med den verdenskendte pianist Roberto Prosseda optræde i festivalen som
klavertrio.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne.
• Festivalen er drevet af Vendsyssel Festivals medlemmer, som arbejder
frivilligt med festivalen.
• Kultur,- Fritids- & Landdistriktsudvalget har støttet Vendsyssel Festival
med 10.000 kr. årligt siden festivalens begyndelse i 2007.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.
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Økonomi og finansiering
•
•
•
•

Budgettet for Vendsyssel Festival 2020 er på i alt 1.075.000 kr.
Der er budgetteret med et samlet tilskud på 90.000 kr. i 2020 fra de
nordjyske kommuner.
Regnskab for 2018-19 er vedhæftet.
Budgettet for 2020 er lavet ud fra seneste regnskab.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes / ikke støttes med følgende
kommentarer:
God tradition som videreføres - projektet vurderes til 1 på en skala fra 1-3,
hvor 1 er mest positivt stemt overfor projektet.
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, 6. februar 2020, pkt. 2:

Bilag
•
•
•
•

Ansøgningsskema Vendsyssel Festival 2020
Vedtægter Vendsyssel Festival
Vendsyssel Festival regnskab 2018-2019
Beskrivelse af Vendsyssel festival 2020
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6. Brændeskur ved ny udstillinghal - ansøgning
februar 2020
20.00.00-G01-3-20/ Sofie Busse-Brouer

Beslutningstema
Øster Han Herreds Egnssamling søger om 25.000 kr. til projektet "Brændeskur ved ny udstillingshal", hvilket svarer til 69% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Øster Han Herreds Egnssamling, søger støtte til etablering af et 48
m2 brændeskur, samt nyt stakit ud til vejen ved Tranhøj. Egnssamlingen har
for nyligt bygget en ny maskinhal på deres grund, og det er i den forbindelse
at man ønsker et brændeskur til opbevaring af egnssamlingens materialer
samt et nyt stakit ud til vejen. Brændeskuret bygges til på den ene side af den
nye maskinhal, og der tages hensyn til materialevalg, så skuret ikke skæmmer den nye bygning. Det gamle stakit blev, i forbindelse med byggeriet af
den nye maskinhal, revet ned, og det ønskes nu genopført i nye materialer.
Ansøger fortæller at projektet vil give de frivillige i egnssamlingen en masse
nye opgaver, der ifølge ansøger, er med til at udbygge det gode sociale sammenhold i foreningen.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt.
• I projektet indgår egenfinansiering på 9.000 kr. I projektet indgår der frivilligt arbejde i form af udgravning af belægning, tømrerarbejde, flisebelægning, nedtagning og opsætning af stakit, samt nivellering af plads
ved stakit.
• Projektets drift og vedligehold varetages af Øster Han Herreds Egnssamling.
• Projektet kræver tilladelse ift. byggesagsbehandling.
• Projektet fremgår af den lokale LUP.
• Øster Han Herreds Egnssamling har for nylig afsluttet byggeprojektet
"Ny Maskinhal", et projekt til knap 2 mio. kr. og støttet af bl.a. Kultur,
Fritids- og Landdistriksudvalget.

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:
Det vil være godt at få projektet afsluttet - projektet vurderes til 1 på en skala
fra 1-3, hvor 1 er mest positivt stemt overfor projektet.
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, 6. februar 2020, pkt. 3:

Bilag
•
•

Årsregnskab 2018 total Øster Han Herreds Egnssamling
ansøgning 2019 16-12 (002) Øster Han Herreds Egnssamling
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7. Bæredygtig landsbyhave til Vester Thorup
Højskole - ansøgning januar 2020
04.21.00-G01-4-20/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Vester Thorup Højskole søger om 95.000 kr. til projektet "Bæredygtig landsbyhave til Vester Thorup Højskole", hvilket svarer til 18% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Vester Thorup Højskole, ønsker at etablere en landsbyhave i tilknytning til højskolen. Højskolen har bl.a. som mål at blive et selvforsynende eksperimentarium for klimavenlige dyrkningsmetoder og beskyttelse af biodiversiteten. Landsbyhave-projektet har til formål at udbrede viden og hverdagspraksisser som fremmer dette - både for højskoleelever samt det omkringliggende lokalsamfund, oplyser ansøger. Det oplyses endvidere, at projektet har
til formål at sætte højskolen på landkortet som en nytænkende samt grøn højskole, som en aktiv del af lokalsamfundet og som en bidragsyder til fællesskab i lokalsamfundet. Ansøger har som ambition, at landsbyhaven bliver så
nytænkende og æstetisk indbydende, at det tiltrækker turister på deres vej til
Thorupstrand.
Ansøger oplyser, at landsbyhaven skal rumme højbede, permabede, grøntsagshave, faciliteter til events og fællesspisning, herunder overdækket scene,
siddepladser, udekøkken med pizzaovn. Landsbyhaven skal også rumme arbejds- og undervisningsfaciliteter, herunder faciliteter til forspiring, planteproduktion og vaskestation. Derudover skal landsbyhaven udstyres med offentligt
tilgængeligt læringsmateriale i form af skilte/plancher med viden om bl.a. klimavenlige dyrkningsmetoder osv.
Ansøger oplyser, at højskolen med dens landsbyhave skal være en aktiv del
af lokalsamfundet, og at landsbyhaven samtidig skal fungere som et nyt byrum/mødested for de lokalt interesserede. Lokalsamfundet inviteres ligeledes
ind til foredrag, events og fællesspisninger i og omkring landsbyhaven. Ansøger oplyser, at højskolen er i dialog med Vester Thorup og Omegns Landsbyforening, som er positive overfor projektet.
Højskolen har pt. 10 tilmeldinger til et elevhold, som starter den 1. marts
2020. Dette udgør et "medskaberforløb", hvor eleverne igennem kurset skal
tage ejerskab og være med til at skubbe højskolen igang. Ansøger oplyser, at
det er dette elevhold, som udgør en del af den frivillige arbejdskraft omkring
projektet og dets drift - sammen med lærere og bestyrelsen.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt.
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Projektet kan siges at fremgå af Thorup-Klim områdets LUP, da opstart
af Vester Thorup Højskole er angivet som projekt.
Højskolens lærere arbejder alle friviligt på nuværende tidspunkt. Skolekredsen, bestyrelsen og lærere lægger også frivillige timer i dette projekt specifikt.
Vedligeholdelse og dyrkning af haven varetages af højskolens lærere
samt elever, da det udbydes som valgfag/højskoleforløb.
Vester Thorup Højskole har i forvejen en bevilling fra landdistriktsanlægspuljen på 218.000 kr. til renovering af velfærdsfaciliteter. Den udløber den 1. august 2020. Ansøger har i forbindelse med nærværende
projekt meddelt, at de er blevet enige med højskolens bestyrelse om at
trække sig fra bevillingen på 218.000 kr., for at fokusere på nærværende projekt om etablering af landsbyhave. Renoveringen af højskolens velfærdsfaciliteter udskydes, men ansøger oplyser efter dialog, at
det ikke droppes, da det er et krav fra Kulturministeriet.
Projektets budget ift. anlæg af landsbyhaven (materialer, håndværkere)
er baseret på en vurdering foretaget af Jozef Blockx fra skovlandbruget
Sandmosen 38, som har erfaring med permakultur og mikroskovlandbrug. Ansøger oplyser, at Jozef bliver ekstern konsulent på projektet ift.
at sikre kvalitet i etablering af haven.
Det vurderes af Vækst og Udvikling, at projektet kan kræve tilladelser
som landzonetilladelse og byggetilladelse. Det afhænger af størrelse,
udformning og placering, som ikke er specificeret i nærværende ansøgning. Forhold omkring spildevand fra udekøkken kan også kræve
tilladelse efter spildevandslovgivningen.
I den oprindelige ansøgning står der to forskellige beløb på, hvad der
søges om hos Jammerbugt Kommune. Efter dialog med ansøger er det
korrekte beløb anført i sagsbehandlingen, som er 95.000 kr.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering

14

Landdistriktsrådet

27. januar 2020

*Ansøger har på pt. en bevilling fra LAG Jammerbugt-Vesthimmerland, som
er tilegnet renovering af bad og toiletter på 374.170,24 kr. Ansøger ønsker
imidlertid at trække denne bevilling, men søger LAG-midler på ny med et nyt
projekt og budget, således at midlerne i stedet kan tilgå dette projekt vedr.
etablering af en landsbyhave. LAG koordinator for Jammerbugt-Vesthimmerland er orienteret om dette.
Efter dialog med ansøger, er der fremsendt mere detaljeret budget på den
største udgift - "Anlæg af have - materialer, håndværkere" på 270.000 kr. Priserne er som førnævnt baseret på et skøn/vurdering (jf. Vækst og Udviklings
kommentarer)

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:
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God aktivitet som kan bidrage til udviklingen af lokalsamfundet - projektet vurderes til 1 på en skala fra 1-3, hvor 1 er mest positivt stemt overfor 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. februar 2020, pkt. 4:

Bilag
•

Ansøgning - Vester Thorup Højskolen.pdf
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8. Forskønnelse af Vester Hjermitslev - ansøgning januar 2020
04.21.00-G01-5-20/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Vester Hjermitslev Borgerforening og Landsbyrådet søger om 69.375 kr. til
projektet "Forskønnelse/bæredygtighed" (delprojekt 1), hvilket svarer til 100%
af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Vester Hjermitslev Borgerforening og Landsbyrådet, ønsker at forskønne byen og signalere, at Vester Hjermitslev er en ren og glad landsby i
Jammerbugt Kommune. Ansøger oplyser, at de som en del af dette ønske har
udpeget fire delprojekter, som de vil arbejde med de næste par år, som tilsammen udgør ét forskønnelsesprojekt. Det er delprojekt 1, hvortil ansøger
søger støtte fra Jammerbugt Kommune. Beskrivelse af de øvrige tre delprojekter forefindes i bilag.
Delprojekt 1: Insekthoteller.
Ansøger oplyser, at projektet med etablering af insekthoteller har til formål at
fremme miljø, signalere fællesskab med Jammerbugt Kommune og bæredygtighed. Insekthotellerne vil være ca. 1,5 meter høje og 1 meter brede. Selve
insekthotellet er udformet som et skjol med Jammerbugt Kommunes logo.
Skjoldet monteres på ophængsstativ og fastgøres i jorden. Ansøger oplyser,
at insekthotellerne tænkes placeret ved de fire indfaldsveje, torvet, børnehaven, p-pladsen på Ingstrupvej, Lunden og Oasen.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Delprojekt 1 er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt.
• I delprojekt 1 indgår der frivilligt arbejde i form af ophængsstativet, som
skal laves af frivillige fra den lokale håndværkergruppe.
• Vedligeholdelse varetages af håndværkergruppen, krea-klubben, skolen og børnehaven. Efter dialog oplyser ansøger, at vedligehold bl.a.
består af at fylde grene og kviste ind i insekthotellets hulrum.
• Jf. vejreglerne er det ikke muligt at placere insekthotellerne ved indfaldsvejene, hvorfor der skal findes en alternativ placering, hvor det
fortsat gælder, at der skal søges tilladelse til den enkelte placering. Ansøger er orienteret herom og vil omplacere insekthotellerne.
• Budgettet er baseret på et tilbud fra en smed på selve insekthotellerne.
Ophængsstativerne laves af frivillige, og prisen herpå udgør et skøn
over udgifter til materialer.
• Efter dialog med ansøger, er udgiften til insekthotellerne omregnet til
inkl. moms i stedet for ex. moms. Derfor søges der om 69.375 kr. fremfor 60.000 kr., som står angivet i den oprindelige ansøgning.
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Delprojekt 1 kan siges at indgå i Vester Hjermitslevs nuværende LUP,
da der heri står skrevet et ønske om at arbejde med en fysisk form for
"Velkommen til byen". Vester Hjermitslev har desuden haft LUP-møde i
efteråret 2019, hvor ansøger oplyser, at projektet kommer til at fremgå
som en del af den nye LUP. Vækst og Udvikling har imidlertid ikke
modtaget de endelige prioriterede projekter til Vester Hjermitslevs nye
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:
Godt projekt som er fra den nye LUP - projektet vurderes til 1 på en skala fra
1-3, hvor 1 er mest positivt stemt overfor 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. februar 2020, pkt. 5:

Bilag
•
•

ansoegningsskema - V. Hjermitslev
Eksempel på insekthotel.billede
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9. Optimering i forhold til grøn omstilling og
energibesparelse i forbindelse med Nørhalne Viser Kunst 2020 – ansøgning januar 2020
20.00.00-G01-1-20/ Ulla Tjell

Beslutningstema
Nørhalne Viser Kunst søger om 12.500 kr. til projektet Optimering i forhold til
grøn omstilling og energibesparelse i forbindelse med Nørhalne Viser Kunst
2020, hvilket svarer til 67% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Nørhalne Viser Kunst ønsker at optimere grøn omstilling og energibesparelse
samt sikre en bedre belysning på kunstværkerne og dette vil man gøre ved at
udskifte de lamper og elpærer, der belyser udstillingsvæggene på Nørhalne
Viser Kunst. Foreningen vil indkøbe materialerne og frivillige udfører arbejdet
med svejsning, samling af lamper m.v.
Baggrunden for projektet er en ikke optimal belysning af kunstværker på Nørhalne Viser Kunst. Arrangørerne har de senere år modtaget flere tilbagemeldinger fra udstillerne med ønske om bedre belysning samt ønske om optimering af grøn omstilling og energibesparelse ved udskiftning af gamle lyskilder
til nye energibesparende pærer.
Arrangørerne oplyser, at de ønsker at skabe de bedste udstillingsforhold samt
være med i en grøn omstilling.
Nørhalne Viser Kunst havde i 2020 65 udstillere og 6-8.000 gæster og løb af
stablen 29. januar – 2. februar.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne.
• Det bemærkes, at foreningen har en ikke helt ubetydelig egenkapital.

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:
Godt projekt som skaber liv i lokalsamfundet - projektet vurderes til 1 på en
skala fra 1-3, hvor 1 er mest positivt stemt overfor projektet.
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, 6. februar 2020, pkt. 6:

Bilag
•
•
•

IFN's Kunstvenner - regnskab 2018
VEDTÆGTER FOR IFNs KUNSTVENNER
ansøgning fra Nørhalne viser Kunst
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10. Klatreredskab til aktivitetspladsen i Gl.
Brovst - ansøgning januar 2020
04.21.00-G01-7-20/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Gl. Brovst Beboerlaug søger om 50.000 kr. til projektet "Klatreredskab til aktivitetspladsen i Gl. Brovst", hvilket svarer til 29% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Gl. Brovst Beboerlaug, ønsker at udskifte eksisterende legetårn
med dertilhørende rutschebane på aktivitetspladsen i Gl. Brovst, da det efter
ca. 30 år vurderes slidt. I stedet ønsker ansøger at etablere et nyt klatrestativ,
som skal motivere til leg og aktivitet. Aktivitetspladsen har adresse på Kirkegade 105 i Brovst, som er et areal Jammerbugt Kommune har stillet ansøger
til rådighed mod etablering og vedligehold af en aktivitetsplads til så mange
aldersgrupper som muligt.
Ansøger oplyser, at beboerlaugets bestyrelse har prioriteret et alternativ til nuværende legetårn med rutschebane, som er udarbejdet i mere holdbare materialer, og som stadig muliggør forskellige typer af leg - både klatring, rutsche
m.m.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt.
• I projektet indgår der frivilligt arbejde i form af udgravning af faldområde samt udlægning af faldsand.
• Projektets vedligehold varetages af ansøger, Gl. Brovst Beboerlaug.
• Projektet kræver byggetilladelse, og herunder ibrugtagningstilladelse
ift. legeredskaberne. Ansøger har søgt om byggetilladelse.
• Ansøger har indhentet tilbud fra Aktiv Leg ApS.
• Projektet fremgår ikke direkte i LUP'en for Brovst, men heri står skrevet
et lokalt ønske om flere tilbud, der kan "trække børn ud".

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering
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*Efter dialog med ansøger oplyses det, at 2018-bevillingen fra Sparekassen
Vendsyssel er forlænget til juni 2020, hvor bevillingen fra SE Vækstpulje Nyfors også udløber.
*Efter dialog med ansøger oplyses det, at der efter aftale mellem Sparekassen Vendsyssel og ansøger, kan indsendes ny ansøgning om ekstra bevilling
på de resterende 20.875 kr.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:
Godt projekt som også tiltrækker børnefamilier - projektet vurderes til 1 på en
skala fra 1-3, hvor 1 er mest positivt stemt overfor 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. februar 2020, pkt. 7:

Bilag
•
•

ansoegningsskema-pdf
luftskitse af klatreredskab.pdf
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11. Nye skolejoller til Gjøl Sejlklub - ansøgning
januar 2020
04.21.00-G01-65-19/ Nadia Tind Hansen

Beslutningstema
Gjøl Sejlklub søger om 38.124 kr. til projektet "Nye skolejoller til Gjøl Sejlklub", hvilket svarer til 49% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Gjøl Sejlklub skal have anskaffet nye skolejoller til erstatning for klubbens mere
end 25 år gamle optimistjoller. Optimistjollerne anvendes til at lære de unge i
klubbens ungdomsafdeling at sejle en jolle. Ungdomsafdelingen, som består af
ca. 25 unge, mødes i sommerhalvåret hver onsdag aften for at træne jollesejlads, windsurfing eller stand up paddling - hvad de unge vælger afhænger af
vind og vejr og den unges interesse. Optimistjollerne anvendes også i klubbens
samarbejde med Gjøl Skole, hvor 5. og 6. klasserne over seks formiddage i
sommersæsonen får undervisning i sejlklubben. Frivillige, fortrinsvis pensionister, i Gjøl Sejlklub underviser børnene i hvordan de sikkert færdes i, ved og på
vandet, og lærer dem lidt om sejlads samt giver børnene mulighed for at prøve
at sejle en optimistjolle inde i havnen.
Ansøger oplyser at klubbens optimistjoller alle er meget gamle, slidte og kræver
et stort vedligeholdelsesarbejde bl.a. i form af reparation af glasfiberskader, af
sejl, af ror og sværd samt udskiftning af flydeposer. De ønskede optimistjoller
er forholdsvis vedligeholdelsesfri. Derudover ønsker klubben også at anskaffe
en større stabil skolejolle, som gør det muligt for en instruktør at tage 1-2 børn
med på vandet for at lære og vise dem, hvordan en jolle sejles.
Vækst og Udviklings kommentarer
• I henhold til retningslinjerne gives der ikke støtte til udstyr og træningsrekvisitter.
• Det er foreningens egne medlemmer og skoleeleverne fra Gjøl Skole,
som kan benytte jollerne, og dermed er projektet ikke offentligt tilgængeligt.
• Projektet fremgår ikke af den lokale LUP.
• Projektets fremtidige drift og vedligeholdelse varetages af Gjøl Sejlklub.
• I projektet indgår der frivilligt arbejde i forbindelse med skolesamarbejdet, svarende til 200 undervisningstimer. Ansøger vurderer at timerne
svarer til 10.000 kr.
• Projektet kan ikke tildeles støtte fra Folkeoplysningudvalgets Udviklingspulje, da projektet ikke lever op til retningslinjerne.

Økonomi og finansiering
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Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:
Der kan muligvis være andre veje til finansiering af skolejollerne - projektet
vurderes til 1 på en skala fra 1-3, hvor 1 er mest positivt stemt overfor projektet.

Indstilling
Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget ikke
imødekommer ansøgningen.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. februar 2020, pkt. 8:

Bilag
•
•

Nye skolejoller til Gjøl Sejlklub - ansøgningsskema
Bilag til ansøgningen Nye skolejoller til Gjøl Sejlklub.pdf
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12. Te-køkken til Natur- og Kulturcafeen på Gjøl
Havn - ansøgning januar 2020
04.00.00-G01-1-20/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Natur- og Kulturcafeen på Gjøl Havn søger om 10.000 kr. til projektet "Te-køkken til Natur- og Kulturcafeen på Gjøl Havn", hvilket svarer til 73% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Natur- og Kulturcafeen på Gjøl Havn, ønsker at etablere et te-køkken i tilknytning til deres møde- og udstillingslokale på Natur- og Kulturcafeen.
Cafeteria-området er forpagtet ud, og brugere af møde- og udstillingslokalet
har derfor ikke adgang til cafeteriaets køkken. Ansøger oplyser, at cafeteriaet
har for travlt om sommeren til at brugere af mødelokalet kan låne køkkenet,
og om vinteren har cafeteriaet lukket og er aflåst. Der er et toilet tilknyttet mødelokalet, men ansøger oplyser, at det hverken er muligt eller hygijenisk at
tappe drikkevand i kander samt at vaske op i toilettets tilhørende håndvask.
Ansøger oplyser, at møde- og udstillingslokalet bliver hyppigt anvendt, og at
det er upraktisk at brugere heraf skal medbringe engangsservice og kaffe
hjemmefra.
Da Natur- og Kulturcafeen blev projekteret, var der oprindeligt tænkt køkkenfaciliteter ind som en del af et depotrum, men da handicaptoilettet krævede
mere plads end først antaget, blev de ekstra køkkenfaciliteter droppet. Ansøger har derfor udarbejdet et oplæg til en løsning på manglen af køkkenfaciliteter ved møde- og udstillingslokalet. Ansøger oplyser, at der bliver plads til tekøkkenet ved at skære et hul i trævæggen fra udstillingslokalet ud mod den
lille gang, der forbinder cafeens toilet med serveringslokalet. Her vil ansøger
inddrage den ekstra bredde i mellemgangen, som i dag rummer et højskab, to
lange hylder og garderobe. Ved at lukke af ud mod mellemgangen med en ny
plade, der males hvid, skabes der et ”hul”, åbent ud mod udstillingslokalet, der
kan indrettes som et lille køkken. Tegning/skitse er vedhæftet dagsordenspunktet.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt.
• I projektet indgår der frivilligt arbejde i form af bl.a. nedbrydning af eksisterende væg i gangen samt maling af te-køkkenets nye sider. Værdien af eget arbejde vurderes af ansøger til at udgøre ca. 1.000 kr.
• Projektet kræver ingen tilladelser, da ansøger oplyser, at eksisterende
vand- og afløbsinstallationer anvendes.
• Projektet fremgår ikke af Gjøls LUP.
• Værdien på eget arbejde er trukket ud af det oprindelige budget fra den
fremsendte ansøgning sammen med den udgiftspost, som udgør det
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frivillige arbejde. Derfor er det oprindelige budget nedskaleret med
1.000 kr. på både udgifts- og indtægtssiden. Egenfinansiering er desuden, efter aftale med ansøger, ændret fra 3.250 kr. til 3.750 kr., for at
budgettet stemmer.

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:
Godt projekt til få penge - projektet vurderes til 1 på en skala fra 1-3, hvor 1 er
mest positivt stemt overfor 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. februar 2020, pkt. 9:

Bilag
•
•

ansoegningsskema-2020 (tekøkken).pdf
skitse, te-køkken.pdf
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13. Sommerunderholdning på Gjøl Havn - ansøgning januar 2020
20.00.00-G01-4-20/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Gjøl Borger og Erhvervsforening søger om 15.000 kr. til projektet "Sommerunderholdning på Gjøl Havn", hvilket svarer til 60% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Gjøl Borger og Erhvervsforening, ønsker at afholde 4 arrangementer med sommerunderholdning på Gjøl Havn. Ansøger oplyser, at arrangementerne ikke alene skal skabe oplevelser ved Limfjorden for kommunens
borgere, men også for turister ved vestkysten - samtidig med at Gjøl kan promovere sig selv for potentielle tilflyttere.
Ansøger oplyser, at der gennem flere år har været underholdning på Gjøl
Havn i sommermånederne - både med musik og dans fra lokale amatører.
Ansøger oplyser endvidere, at det har ført mange positive tilbagemeldinger
med sig fra sejlere og lokale. I år har Gjøl Borger og Erhvervsforening valgt at
reducere antallet af arrangementer til fire, for at kunne hyre mere professionelle musikere. De fire arrangementer kommer til at rumme jazz, visesang,
sømandssange og populær musik.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt.
• I projektet indgår der frivilligt arbejde i form af opstilling af scene og siddepladser til de fire arrangementer.
• Projektet fremgår af Gjøls LUP.
• Alternativt kan projektet finansieres af de 50.000 kr., som hvert lokalsamfund i Liv i By, Skole og Samfund har til rådighed. Projektet vurderes at have karakter af bosætningsinitiativ, som disse lokale midler
netop har til formål at understøtte.

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:
Godt arrangement der skaber liv i kommunens vandkantsområder. Det blev
drøftet om midler til annoncering kan være modstridende at støtte, ift. andre
projekter som har fået afslag herpå - projektet vurderes til 2 på en skala fra 13, hvor 1 er mest positivt stemt overfor projektet.
Kulturelt Samvirke 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, 6. februar 2020, pkt. 10:

Bilag
•

ansoegningsskema-2020.pdf
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14. Fodslaws 50-års jubilæum i Viborg - ansøgning januar 2020
04.21.00-G01-3-20/ Nadia Tind Hansen

Beslutningstema
Fodslaw Jammerbugt søger om 10.000 kr. til projektet "Fodslaws 50-års jubilæum i Viborg", hvilket svarer til 42% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Foreningen Fodslaw Jammerbugt ønsker at styrke foreningens aktiviteter
både for medlemmer og gæster. Derfor søger foreningen om 10.000 kr. til
busleje, sangbøger og afmærkningsudstyr i forbindelse med projektet "Fodslaws 50-års jubilæum i Viborg". Foreningen har omkring 140 medlemmer,
hvoraf hovedparten af medlemmerne er pensionister bosat i Jammerbugt
Kommune.
Foreningen arrangerer ved frivilligt arbejde en ugentlig vandring hele året. I
sommerhalvåret er det tirsdag aften med omkring 75 deltagere. I vinterhalvåret vandres der lørdag eftermiddag og deltager antallet er ca. 45. Der er to
længder af vandreture, 7 km og 5 km, men begge på 1½ time. Begge ture er
førte af frivillige. Efter vandring kan der købes kaffe og kage, som det går på
skift for medlemmer at stå for. Overskud går til foreningen.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Der gives normalt ikke støtte til transportudgifter, herunder til busleje,
og til udstyr og træningsrekvisitter.
• I projektet indgår egenfinansiering igennem medlemskontigent. Dog er
der deltagerbetaling for ikke-medlemmer.
• Både medlemmer og gæster kan deltage i aktiviteten.
• I projektet indgår frivilligt arbejde i form af organisering, indkøb, afmærkning af rute, føring på rute samt afvikling af arrangementer.
• Projektet har opnået støtte fra Aabybro Vækstfond. Der er ikke søgt
andre tilskudsgivere.

Retsgrundlag
Indkøb af afmærkningsudstyr 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:
Ingen yderligere kommentarer - projektet vurderes til 3 på en skala fra 1-3,
hvor 1 er mest positivt stemt overfor 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. februar 2020, pkt. 11:

Bilag
•

Fodslaws 50-års jubilæum i Viborg - ansøgning januar 2020
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15. Overdækning til speakere ved Pandrup hestevæddeløb - ansøgning januar 2020
04.00.00-G01-2-20/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Pandrup Borgerforening søger om 30.000 kr. til projektet "Overdækning til
speakere ved Pandrup Hestevæddeløb", hvilket svarer til 33% af de samlede
projektudgifter.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Pandrup Borgerforening, ønsker at etablere to nye små kontroltårne/speakertårne i en let trækonstruktion, der kan stå permanent i randen af
markedspladsen til speakerne under løbet. Speakertårnene er overdækket, så
speakerne og løbsledelsen kan sidde i ly for vind, sol og regn.
Pandrup Hestevæddeløb har været afholdt siden år 1934 på markedspladsen,
og ansøger oplyser, at arrangementet tiltrækker mellem 1.500-2.000 tilskuere,
som både er lokale, hesteinteresserede og turister fra Blokhusområdet. Hestevæddeløbet rummer mere end 60 heste, der stiller til start i mere end 10
løb. Ansøger oplyser, at hestevæddeløbet er en stor begivenhed for lokalområdet, og at Pandrup Hestevæddeløb er én af de eneste hestevæddeløb i
Danmark, som afholdes udenfor de etablerede væddeløbsbaner.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt.
• I projektet indgår der egenfinansiering på 60.625 kr.
• Pandrup Borgerforening står for efterfølgende vedligehold.
• Projektet kræver byggetilladelse.
• Projektet fremgår af Jetsmarks LUP.
• Ansøger har i februar 2018 fået bevilget 25.000 kr. til udvikling af Pandrup Hestevæddeløb, hvor der blev indkøbt og etableret nyt lydanlæg.
• Ansøger har indhentet tilbud på speakertårnene hos tømrerfirmaet Kristian Madsen ApS.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.
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Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:
Ingen yderligere bemærkninger end godt projekt - projektet vurderes til 1 på
en skala fra 1-3, hvor 1 er mest positivt stemt overfor 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. februar 2020, pkt. 12:

Bilag
•
•
•
•
•

Pandrup Borgerforening, Vedtægter.pdf
ansoegningsskema-Pandrup Borgerforening 2020 Hestevæddeløb underskudsgaranti.docx
Overdækning.doc
Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine.pdf
saldobalance Hestevæddeløb 2019.pdf
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16. Underskudsgaranti til Pandrup Hestevæddeløb 2020 - ansøgning januar 2020
20.00.00-G01-5-20/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Pandrup Borgerforening søger om 61.124 kr. i underskudsgaranti til Pandrup
Hestevæddeløb 2020, såfremt hestevæddeløbet må aflyses, hvilket svarer til
100% af de samlede udgifter for afholdelse af hestevæddeløbet.

Sagsbeskrivelse
Ansøger, Pandrup Borgerforening, ønsker at få stillet en underskudsgaranti i
tilfælde af aflysning af Pandrup Hestevæddeløb. Pandrup Hestevæddeløb har
været afholdt siden år 1934 på markedspladsen, og ansøger oplyser, at arrangementet tiltrækker mellem 1.500-2.000 tilskuere, som både er lokale, hesteinteresserede og turister fra Blokhusområdet. Hestevæddeløbet rummer
mere end 60 heste, der stiller til start i mere end 10 løb. Ansøger oplyser, at
hestevæddeløbet er en stor begivenhed for lokalområdet, og at Pandrup Hestevæddeløb er én af de eneste hestevæddeløb i Danmark, som afholdes
udenfor de etablerede væddeløbsbaner.
Vækst og Udviklings kommentarer
• Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er
offentligt tilgængeligt.
• I projektet indgår der frivilligt arbejde i form af planlægning og afvikling
af løbet, opsætning og nedtagning af telte, toiletvogne mv. samt annoncering.
• Projektet fremgår af Jetsmarks LUP.
• Pandrup Hestevæddeløb har sidste år måttet aflyses grundet regn. Ansøger oplyser efter modtagelse af ansøgningen, at ansøgningen om
underskudsgaranti kun gælder, såfremt hestevæddeløbet må aflyses
igen. Hvis hestevæddeløbet afholdes i år, dækker ansøger selv eventuelle underskud.
• Efter aftale med ansøger, er støttebeløbet rettet til 61.124 kr. i stedet
for 61.749 kr., som angivet i den oprindelige ansøgning, da ansøger
oplyser at sidstnævnte er en trykfejl.
• Ansøger har tidligere modtaget støtte til Pandrup Hestevæddeløb. I februar 2018 bevilgede Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget 25.000 kr.
som et engangsbeløb til udvikling af hestevæddeløbet, hvor ansøger
samtidig fik afslag på deres ansøgning om underskudsgaranti.

Retsgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.
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Høring/borger- og brugerinvolvering
Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes/ikke støttes med følgende
kommentarer:
Ingen yderligere bemærkninger end godt projekt - projektet vurderes til 1 på
en skala fra 1-3, hvor 1 er mest positivt stemt overfor 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. februar 2020, pkt. 13:

Bilag
•
•
•
•

Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine.pdf
saldobalance Hestevæddeløb 2019.pdf
ansoegningsskema-Pandrup Borgerforening 2020 Hestevæddeløb underskudsgaranti.docx
Pandrup Borgerforening, Vedtægter.pdf
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17. Evt.
04.21.00-G01-8-20/ Anne Kristensen

Beslutningstema
Evt.
Referat:

Der blev orienteret om kultur-folder (folder som samler alle kulturtilbud i kommunen), som kulturkonsulent Ulla Tjell tidligere har fortalt om på sidste landdistriktsmøde i 2019.
Der vil blive sendt mail ud til alle lokalsamfund, hvor de kan melde tilbage,
hvilke kulturtilbud lokalsamfundene hver især rummer. Heri skal der også oplyses lokal kontaktperson.
Forvaltningen skriver dette ind i folderen og får den trykt. Folderen bliver derefter tilgængelig på biblioteker.
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