Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 18.

Godkendelse af projekter til puljen til forskønnelse og udvikling
2017-023729
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, efter indstilling fra ”Bedømmelsesudvalget for Puljen til
forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet”, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender
at Bedømmelsesudvalgets samlede indstilling om uddeling af kr. 4 mio. til projekter i landdistriktet følges, og
at finansiering af midlerne tages fra "Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet" afsat på
budgettet 2018.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2011 blev det besluttet, at der fra 2013 og i overslagsårene
afsættes kr. 4.0 mio. til en pulje til byforskønnelse og udvikling af byerne i landdistriktet.
Puljen bygger på ansøgninger fra lokale foreninger (samråd, borgerforeninger mv.) og ansøgningerne
behandles af et bedømmelsesudvalg, som indstiller ansøgningerne til Sundheds- og Kulturudvalget. Der er
afsat 4 mio. kr. til puljen i 2018. Ansøgningsproceduren gennemføres i 2017, med henblik på udmøntning i
2018.
Bedømmelsesudvalget består af afdelingschefen for Sundhed, Fridtid og Landdistrikt (formand), lederne af
hhv. Park og Natur, Trafik og Veje, samt Plan og Udvikling i By- og Landskabsforvaltningen og 3
repræsentanter fra Landsbyerne i Aalborg Kommune (LAK). Landdistriktsgruppen er sekretariat for puljen,
og bistår projektholderne med rådgivning om projektudvikling.
Til puljen til Forskønnelse og Udvikling modtog Sundheds- og Kulturforvaltningen i maj 2017 i alt 13
projektforslag, hvoraf 7 projekter blev prækvalificeret. De 7 projektforslag har modtaget projektrådgivning mv.
fra landdistriktskonsulenterne, og har siden maj 2017 udviklet og beskrevet projekterne yderligere samt
klargjort dem til ansøgningsfristen nov. 2017. Fra ansøgningsrunden 2016 indgår desuden 4 ansøgninger,
som til ansøgningsrunden 2016 ikke var klar til at indsende en endelig ansøgning.
Til ansøgningsfristen den 6. november 2017 har forvaltningen modtaget 10 ansøgninger. Det samlede
ansøgte projektsum for de 10 projekter er 4.9 mio. kr. Bedømmelsesudvalget vurderer, at alle projekter er af
en sådan karakter, at alle projekter bør tilgodeses. Da det samlede ansøgningsbeløb overstiger rammen på
4 mio. kr. er projekterne vurderet ud fra mulighed for yderligere ekstern finansiering, skalering samt
indhentning af yderligere tilbud. De indstillede projekter er (se bilag 1 for yderligere oplysninger):

Projekter

Indstillet beløb, kr.

Skovstrup Borgerforening, Projekt "Rekreative tiltag" i projekt
"Skovrejsning på Vaarstvej"
Visionsgruppen i Ferslev, ” Ny legeplads”

280.000

Dall Borgerforening, ”Ved landsbyens gadekær”

450.000

Sebber Kulturbrugs og Sebber Borgerforening, ”Forskønnelse af
udearealer ved Kulturbrugsen”
Gandrup Borgerforening, ”Toilet og magasinbygning”

350.000

Dokkedal Borgerforening, ”Stejlgabet – formidling og styrkelse af
området”
Kongerslev kulturhus / forsamlingshus med stiforbindelse

350.000

Vokslev Samråd, ”Blomsterende samlingssted”

350.000

Torderup Borgerforening, ”rekreativt samlingssted”

130.000

”Byfornyelse i børnehøjde” i Farstrup

720.000

250.000

620.000

4.000.000

I alt
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500.000
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Bilag:
Oversigtsskema, Forskønnelsespuljen nov.
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