Oversigt over ansøgninger til projektpuljen 2020 (dataudtræk)
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Landsby/forening
Projektnavn
Ertebølle Borgerforening Hjerte-/lungeredning kursus

Projektbeskrivelse
Bilag
I Ertebølle har vi selv anskaffet en hjertestarter, som er anbragt i bymidten. Vort område er inkl. sommerhusen temmelig stort og tid er
afgørende ved hjertestop. Samtidig er vi et 65+-område, hvor de fleste bor 2 sammen eller alene. Vi arbejder desuden på at styrke
bosætningen, hvor potentialet er sommerhusejere, som vælger at bo i Ertebølle permanent bl.a. på grund af vores natur og sociale miljø,
herunder omsorg for hinanden og tryghed i hverdagen.
Derfor søger vi om finansiering af hjerte-/lungeredningskursus, så vi ad den vej kan hjælpe ud i de fjerneste afkroge og øge trygheden.
Der er max 16 delta. på et 4-timers kursus og vi kan evt. invitere Strandby med, hvis vi ikke kan mønstre nok deltagere -for de har samme
problem.
VIGTIGT: Kurset er en forudsætning for deltagelse i en hjerteløber-ordning, som vi vil starte så snart regionen er klar her primo 2020 se:https://hjertestarter.dk/hjerteloeber/bliv-hjerteloeber?gclid=CjwKCAiAj_xBRBjEiwAmRbqYqCGVzAqDuQEUlhnY1JtWtToFTDQgC1H64X7KafXKogjsurqcDKeWRoCtzUQAvD_BwE.
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V. Hornum
4-g router
Og vi søger til denne pga af branding delen, da vi ikke ønsker at folk i får fornemmelsen af at vi lever i den teknologiske stenalder og at vi
Borgerforening
faktisk er en by på vej frem og
i udvikling. Og under punktet det gode landsby liv da vi mener at ved arrangementer/fordrag ville man kunne drage nytte af den, til at
vise evt noget fra internettet .
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V. Hornum
VI i Vester Hornum Borgerforening ville gerne lave lidt godt branding for byen, ved at renovere byens bænke og erstatte det med noget
Bæredygtige bænke
Borgerforening
bæredygtigt. Vi ville erstatte de gamle og noget nedslidte brædder på byens bænke, dog ikke dem i chokolade bakkerne da de er for
gode til at skifte. Vi ville skifte dem ud med plastik planker, som er genbrugs plast. Vi har tidligere skiftet sandkassen på Valdemarsvej så
den nu står i samme materiale, nemlig genbrugsplast :-). Vi mener det giver noget godt PR/Branding at stå frem som en landsby som
tænker på natur og miljø og bruger materialer som er bæredygtige der hvor man kan.
2
Fredbjerg og Omegns
Der er et behov for at uddanne op til 16 personer yderligere i førstehjælp og benyttelse af foreningens hjertestarter. Vi ansøger om
Hjertestarterkursus
Borgerforening af 2018
tilskud til projektet.
0
Strandby og Omegns
Flytbar shelter plads med Vi har i mange år ønsket at Strandby strand i vestergård skal blive mere atraktiv at bruge, for områdets bebore og turister.
Borgerforening
bord/bænkesæt
Vi har fået tilsagn om en lege kontrakt på et lille område ved vestergård strand og et mugli køb af området , når deres gård bliver solgt da
det bliver biligere at få skildt fra.
Projektet går ud på:
2 stk. flytbare shelters som i sommerhalvåret kan stå i Vestergård og i vinterhalvåret ved Strandby hallen eller ved Strandby kulturcenter,
hvis dette bliver til noget. Derved vil det også være lettere at vedligeholde.
Selv om det er svært at få lov at bygge inden for strandbeskytteseslinjen, ser vi ikke noget problem i det, da dette ikke er et permanent
byggeri.
3 stk. bord/bænkesæt hvor de 2 stk. vil stå i Vestergård og 1 stk. vil stå midt mellem Vestergård og køkkenmøddingen i Ertebølle til dem
der går eller cykler Strandby og Ertebølle rundt.
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Levende Landsbykultur i Projekt ny udstillingshal Vi søger om tilskud til opførelse af ny udstillingshal med tilhørende samlingsrum og toiletter samt indretning af gammeldags skolestue.
Vesthimmer
og skolestue
Se vedhæftede projektbeskrivelse
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I Blære arbejder foreningerne sammen for at skabe det gode landsbyliv.
Beboerforeningen for
Forbedring af projektet
I 2017 gik 5 foreninger sammen og lavede en masterplan over udvikling af vores store grønne område ved Blære Forsamlingshus, Blære
Blære og Omegn
Sløjfeparken i Blære
Idrætsforening, Blære Multicenter og Blære Friskole- og Børnehus. Beboerforeningen for Blære og Omegn var den forening. Der ligger en
færdiglavet projektbeskrivelse, bærende navnet: Sløjfeparken i Blære. I 2018 fik vi bevilliget 32.000kr af Landsbyudvalget til projektet.
Det var startskuddet til at gå videre med ansøgninger til andre fonde. Projektet lyder ialt på 630.000kr ex. moms.
Projektet er nu fuldt finansieret af fondene: LAG, Friluftsrådet, Lokale- og anlægsfonden samt en lokal fond i Blære.
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beløb. Kr.
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Vi havde første spadestik den 14. marts 2020.
I forbindelse med arbejdet op til etableringen af Sløjfeparken, føler vi mangler i projektet. Vi ønsker, at stien skal bestå af stenmel hele
vejen rundt om stadion og vi behøver en sandpude som underlag til bålhytten. Derudover har vi udgifter til ansøgning til byggetilladelse,
vi ved at der kommer en merudgift i forbindelse med færdigmeldelse til Vesthimmerlands Kommune.
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37.250

Indstilling fra
LAU. Kr.
Bemærkning fra forvaltningen

26085233

Hvalpsund
Borgerforening

Opgradering af faciliteter Hvalpsund Borgerforening ansøger om 35.000,- til brug for en opgradering af faciliteterne på havnepladsen i Hvalpsund. Vi oplever en
på havnepladsen
øget tilstrømning af turister til området på havnen. Legeplads og opholdsstedet ved ophalerpladsen er meget velbesøgt, og
Hvalpsund
madpakkehuset benyttes over alt forventning, især når der er vådt og blæsende. Der er i årenes løb sket et stor slid på borde og bænke
trods årlig vedligeholdelse. Vi har været nødt til at kassere flere sæt, og oplever nu en mangel på siddepladser på stedet. Vi ansøger
derfor om kr 20000,- til indkøb af borde og bænke til området. Vores gæster har efterspurgt en mulighed for at lukke af for
vestenvinden i madpakkehuset, og vi har været i kontakt med et firma som kan lave en dør der kan lukke for vinden, og tages af når
vejret er stille og solrig. Derfor ansøger vi om kr 15000 til indkøb af dør til madpakkehuset.

30366700

Haubro Sogns
Beboerforening

Telt til sognefest og Sankt Vi tillader os hermed at ansøge om midler til et telt (6 x 10 m) i professionel udførelse. Teltet skal anvendes til de fester vi holder i
Hans
landsbyen i forbindelse med Sankt Hans og sognefesten. Teltet vil gøre os uafhængigt af vejret.
I forbindelse med Sankt Hans arrangerer vi spisning ved bålstedet og ved sognefesten skal teltet bruges til at forbedre forholdene for de
udendørs boder samt tilhørende opholdsarealer. Endvidere arrangerer vi sammenkomster med spisning ved større sportsbegivenheder,
især fodbold. Det er arrangementer som er ganske velbesøgte.
Grunden til vi skriver teltet skal være i professionel udførelse er at det helst skal holde i mange år. Vi kan godt købe et JemogFix " telt til
en billig penge, men det holder ikke ret længe og så er pengene givet bedre ud på et kvalitetstelt. Der er ikke så mange i landet som
sælger telte i professionel udførelse, men vi har forhørt os hos Kibæk Pressenning samt hos Presenco. Begge leverer telte i god kvalitet
og vi kunne forestille os at det i givet fald skulle leveres af en af dem.

33090307

Skarp Salling
Borgerforening

Naturprojektet i Skarp
Salling

33934688

Overlade Borgerforening Overlade friskole - nyt tag Vi er i den heldige situation, at skole, børnehave og vuggestue er blevet taget godt imod, og vi har på de næsten fire år vi har eksisteret
kunne notere os en fremgang i børnetallet fra 2016 på 60 børn, til i dag hvor der er 93 børn tilknyttet skole og børnehus. Det er vi
og legeredskaber
naturligvis glade og stolte over, men det forpligter!
Vi trænger til nyt tag på skolebygningen, der stod blank vand i musiklokalet i sidste uge. Hvis forældrene hjælper, som de er gode til, vil
det koste 180.000 kr.
Vi vil gerne søge om penge til legereskaber på legepladsen 146.000 kr. se vedhæftede
Der er mange brugere og aktive foreninger omkring Overlade Friskole og Børnehus, hvor forældre og andre gør en stor indsats for at
vedligeholde og passe skolen og området. De vil se en økonomisk tildeling som et stort skulderklap, og vil være med til at holde gejsten
oppe.
Vi tillader os at ansøge om midler til både tag og legeplads.
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I Skarp Salling har borgerforeningen nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at forskønne vores naturområde omkring legepladsen og
fællesområdet, samt skabe et nyt omdrejningspunkt for byen, for motion, friluftsliv og generelt sammenhold på tværs af borgergrupper.
Hele naturområdet med eng, søer og mose vil blive indhegnet og køer vil afgræsse i sommerhalvåret. Gennem naturområdet bliver
etableret en sti på pæle, så adgangen hertil åbnes op og der bliver direkte adgang til naturoplevelser midt i Skarp Salling by. På
fællesområdet ligger nuværende legeplads, denne ønsker vi at gøre mere nutidig, med nye og indbydende lege-, motions-, og
opholdsmuligheder i form af shelters og toiletbygning. Alt dette skal være med til at forskønne byen samt trække tilflyttere såvel som
turister til vores område og samtidig skabe værdi for alle nuværende beboere, og gøre Skarp Salling til et kendt område i
Vesthimmerland. Området skal indeholde aktiviteter til alle aldre, da byen er sammensat af mange forskellige aldersgrupper og der skal
både være plads til byens borgere, områdets beboere samt turister der lægger vejen forbi.
Projektets starttidspunkt forventes at være sommeren 2020 og sluttidspunktet forventes at være sommeren 2022, hvor alt dette
forventes at være etableret. Vi vil forsøge at etablere tingene løbende, for at fastholde interessen blandt byens borgere og for at de kan
se at der sker noget. Den lange tidshorisont skyldes at en del af projektet skal etableres ved frivillig arbejdskraft.
I forlængelse af de DKK 50.000 vi fik bevilliget sidste år til legetårn, ønsker vi i år at søge etablering af et gyngestativ med to gynger samt
en sansegynge, en karrusel og 4 stk. vippedyr. Med den ønskede bevilling fra jer i år, vil vi i Skarp Salling kunne få etableret en rigtig fin
legeplads til vores fælles område.
I vedhæftede tilbud fra Nikostine, er det ansøgte fremhævet med rødt. Se beregningen samlet længst til højre. Vi vurderer at vi selv kan
foretage montering til en værdi af DKK 10.000, hvorfor vi søger om DKK 100.000 i alt.
Hele det ovenstående omtalte projekt ved dammerne i Skarp Salling har alt i alt et budget på ca. DKK 1.000.000.
Til andre dele af projektet søger vi bl.a. ved Friluftsrådet, Klub- og Værestedspuljen, LAG, VELUX, Lions og andre mindre fonde.
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35627782

Overlade Borgerforening Flagstænger og flag

Testrup Beboerforening Overdækning af terrasse
og 2 stk. bord / bænkesæt

Vi er en lille by med et godt sammenhold. Da vores skole lukkede, var der bred opbakning, til at få en friskole. Vi vil gerne præsentere
byen så pæn som muligt. Vi er færdige med at separere regn-og kloakvand, har fået ny asfalt og fortove. Vi vil gerne søge om penge til
flagstænger og flag, til de husstande, der har flagstangsholder i fortovet. På grund af coronakrisen er konfirmationerne flyttet til 23.
august. Hvis vi har mulighed for det, vil vi gerne være med til, at fejre dem med en ny flagalle.
Genforeningsfesten den 5. juni er aflyst. Vi vil sammen med Friskolen afholde et arrangement, når krisen er ovre. Vi vil invitere alle byens
borgere, vores Søbyvenner Ranum og Vilsted og lokale journalister, håber det giver en god omtale i de lokale aviser.

Bystrup Borgerforening

Byfornyelse

Projekt 1 - Flag (608 kr.), Projekt 2 - Bålested (5.250 kr.), Projekt 3 - Minigolf (22.995 kr.). Se vedhæftet

30287932

Fjelsø - Klotrup
Beboerforening

Fælles legeplads i Fjelsø

Fjelsø-Klotrup beboerforening er i færd med at etablere en ny legeplads, beliggende centralt i Fjelsø by. Den nye legeplads skal erstatte
den nuværende og meget slidte. Legeplads skal ligge nær byens hal, friskole og forsamlingshus og skal sammen med disse danne
rammen om vores bymidte og være samlingspunkt for byens børn og unge.
Fjelsø-Klotrup er to små landsbyer der som så mange andre kæmper for deres eksistens. Overlevelse kræver nye og tidssvarende
faciliteter, så det er attraktivt for børnefamilier at vælge bosætning i vores område.
I dag er det forventet at en landsby har en anstændig legeplads. Det er desværre ikke tilfældet for Fjelsø - Klotrup. Vi kan desværre ikke
forvente at Vesthimmerlands kommune vælger at placere en offentlig legeplads i vores landsby. Vi håber derfor at Landsbyrådet, vil
hjælpe økonomisk til med at få vores legeplads faciliteter gjort tidssvarende, og være det man kan forvente af en legeplads i dag.
Fælles projekter for et bedre lokalsamfund gavner fællesskabet og den fælles ånd til at kæmpe for vores landsbyer.
Vi har gennem de seneste år, vist at gennem vores fællesskab og vilje til at arbejde for vores lokalsamfund, er i stand til at udrette ting,
blot der er økonomisk støtte kommunen og div. Fonde og puljer. Vi har bla. totalrenoveret vores forsamlingshus og omdannet det til et
tidssvarende kulturhus. Samt lavet et fælles køkken i Fjelsø. Nu er tiden så inde til at det er en legeplads, der skal laves. De lokale
kræfter har fået et pusterum og er nu klar til at tage fat igen.
Vi håber i vil se venligt på vores ansøgning og glæder os til at modtage jeres svar.

32815065

Næsborg, Tolstrup og
Landsbyens DNA
omegns borgerforening

30288165

"De 7 Borgerforeninger"
Næsborg, Tolstrup og
omegns borgerforening
Aggersund og Omegns
Borgerforening

Ullerupvej 51

156.250

2

28.419

I 2017 blev der bevilliget 50.000
kr. til overdækning af terrasse.
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De tre samarbejdende foreninger i Testrup ønsker at opføre en terrasse på sydsiden af Testrup Gamle Skole.
Fra en tidligere bevilling har vi 50.000 kr. der skal bruges til fundament og en bred dør ind i huset.
Vi søger hermed om en bevilling til overdækning af terrassen (tilbud fra XL-byg i Ålestrup på kr. 14.119.47 vedhæftet)
Endvidere søger vi om penge til 2 stk. bord / bænkesæt fra Dan Egtved a/s a kr 7.150 incl moms.
Da vi ikke kan få plads til mere tekst her, er der en nærmere beskrivelse i Bilag A.

32858252

32815065
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I 2919 blev der beviliget 7.800 kr.
til rør til nedstøbning til
flagstangs holdere.

Hvad er vores DNA?
Når jeg sidder og tænker på min tilbagevenden til landsbyen, kommer jeg til at tænke på hvorfor jeg valgte
at bosætte mig i Vesthimmerland sammen med min familie. Jeg var bosat i København i 5 år men savnede
sammenholdet, de lange rolige aftener, børnene på legepladsen, livet i landsbyen, en snak med naboen
over hækken og solnedgangen som vi kan følge indtil den går ned i vest.
Dét er for mig at se landsbyens DNA.
Den spirende optimisme som jeg mærker blandt lokalbefolkningen i vores område gør, at jeg stadig tror på
vores fremtid. Folkene stimler beredvilligt sammen hver eneste gang der skal laves noget på vores
fantastiske fællespladser, når der skal holdes Sankt Hans bål, når julen skal synges ind og når der skal tages
en ekstra ”tørn” i forsamlingshuset.
På vegne af Næsborg-Tolstrup Borgerforening ansøger jeg om 20.000 kr., til en stor fest, som skal markere
fællesskabet og være et cadeau til alle de borgere der beredvilligt står og hjælper hver eneste uge uden at
få så meget som en krone for det. Jeg ved at det ofte er de samme, der uge efter uge får ”enderne” til at nå
sammen, så vi stadig har et forsamlingshus også i fremtiden.
Med denne ansøgning håber jeg på at komme i betragtning.
Nyetablering af samarbejde mellem De 7 Borgerforeninger. Ansøgning om midler til konsulentbistand.
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Tilbygning af lager faciliteter til Aggersund og Omegns Borgerforening bygning på Ullerupvej 51 9670 Løgstør. Aggersund mangler en
central sted som er tørt og kan aflåset, hvor mand kan opbevare byens julebelysning , rekvisitter til vikingehåndværkertræf på
Aggersborg , vinter opbevarende af Byens mange nye borebænkesæt samt hvad de andre foreninger i Aggersund gerne vil have inden for
i perioder.
Det er en tilbygning på 14m * 7m = 98 m2 som ligger i forlængelse af de eksterne bygninger i samme højde og brede.
De gamle tilbygninger bliver fjernet. ( træet er rådnet op )

Jævnfør Landsbyudvalgets
tildelingskriterier ydes der ikke
tilskud til forplejning ved
arrangementer og lign.

32966594

Vegger Borgerforening

Anlæg af stisystem
mellem bydele

Det gode landsbyliv - vores DNA, hvad gør os attraktive?
Siden Vesthimmerlands kommune solgte bygningerne af den gamle skole i Vegger til en privat person, har der været en udfordring med
at koble dele af byen sammen. Køberen ønskede af gode grunde ikke at beboerne skulle benytte sti systemet på grunden.
Før salget var der et stisystem som gik gennem skolens områder. Dette sti system koblede byen sammen med den østlige del af byen.
Stien blev brugt af skole elever som skulle ned og med skole bussen, Pensionister som skulle ned og handle. Disse pensionister var både
dårligt gående og/eller i køre stol.
Efter lukningen af sti systemet krævede det en større omvej for borgerne og ligeledes på en mere befærdet vej med tung farlig trafik. De
yngre borgere benyttede ofte turen ned over en mark og ud gennem en privat indkørsel og via dette førte det til farlige situationer.
Vi vil via det nye stisystem som skal forbinde byen igen og samtidig forhindre farlige situationer.
Vi gør os selv mere attraktiv for tilflyttere grundet muligheden for at komme nemt til indkøbsmuligheder og bus.
Der skal etableres 110 meter sti af 1,5 meter i bredden i stenmel. Vegger borgerforening sørger for selv for belysning på stien efter
lovkrav i samarbejde med Energi Vegger.
Det koster 450 kr./m2 at anlægge inkl. leje af maskiner og frivillig arbejdskraft.
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30306767

Vognsild og omegns
beboerforening

Opførelse af
redskabsskur/opbevaring
af flag i samarbejde med
Vognsild idrætsforening
og boldklub

75.000

Beboerforeningen og idrætfsoreningen planlægger at bygge et skur til opbevaring af effekter og flagvogn. For beboerforeningen er det
særligt vigtigt, da vi har en vogn med 100 flag, som vi ikke har opbevaringsplads til.
Derudover har beboerforeningen flere effekter vi gerne vil have samlet et centralt sted og ikke fordelt ved adskillige beboere.
Skuret vil blive opført i samarbejde med Vognsild Idrætsforening og boldklub . Skuret vil blive opført ved Vognsild klubhus, se
situationsplan. Som det ses af budgettet er der budgetteret med 59.344 kr. Da det er et samarbejde med idrætsforeningen er
beboerforeningens andel ca. 30.000
Der er vedhæftet beskrivelse, budget, tegninger af skuret og situationsplan
30.000

30306767

Vognsild og omegns
beboerforening

Byporte

Vognsilds gamle byporte er i den ene ende af byen gået i stykker, rådden i den anden ende og der er ingen ved den sidste indfaldsvej.
Vi planlægger at lave nye byporte udført i træ. De bliver ca. 120 cm brede. Byportene kommer til at bestå af to dele. Øverst en fast del
hvor der står Velkommen til Vognsild" og nederst en udskiftelig del, hvor der kan annonceres om diverse arrangementer.

34518092

Brøndum
Borgerforening

Bålhytte

Bålhytte til borgerforeningens fællesplads til brug i forbindelse med arrangementer som grillaften, Sankthans, loppemarked mm.
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Tilbud og tegning er vedhæftet.
32820611

Gl.Ullits

Lysbånd

Lysbånd til vores “Bulderly “ (overdækkede terrasse) og Bålhytten

Fællesprojekter:
Projekt Meet the locals - Bevilliget ifm. med fordeling af midler for 2019 (I alt 200.000 kr. fordelt med 150.000 kr. i 2019 og 50.000 kr. i 2020)
Konferecen med Rebild og Mariagerfjord - oktober 2020

50.000

Ansøgt i alt

1.837.187

I alt til fordeling jævnfør budget 2020
Rest til fordeling i 2020

1.000.000
950.000

