Oversigtsskema – AKA-puljen, forårsrunden, 2018
ID #

Ansøger / Foreningens
navn

Projekttitel

Kategorisering af
projektet (Hovedpuljen)

Ansøgt beløb

Forprojekter

20.000

Forvaltningens bemærkning

Indstilling fra AKA

Forprojekter
112-12

Gistrup Samråd/Gistrup
Beboerforening

Bytorv i Gistrup

JTM

Der er tale om en ansøgning fra en bynær landsby.
Ansøgningen skal derfor underkastes en konkret
vurdering med udgangspunkt i de principper AKA har
besluttet: At projektet skal have særlig eksempelværdi,
opfylde et særligt behov eller have betydning for et
større opland.
Der er desuden tale om en genfremsendelse af
ansøgning, der tidligere har fået afslag.

Indstilles til afslag
Afslaget begrundes med, at
ansøgningen er taget op til en konkret
vurdering. AKA-indstillingsudvalg ønsker
ikke at støtte forprojekter vedr.
byudvikling, der ikke er prioriteret i
Trafik & Veje og hvor gennemførelsen
vurderes at være afhængig af
kommunal medfinansiering

AKAs afslag ved sidste ansøgningsrunde var begrundet
med, at AKA ikke ønsker at støtte projektering af
projekter, som ikke er prioriteret i Trafik og Veje.
Forvaltningen har rettet henvendelse til Stadsingeniøren
om, hvorvidt der er ændringer i Trafik og Vejes indstilling
til ansøgningen.
Stadsingeniøren oplyser: "Der er fra Trafik & Veje ingen
ændringer i forhold til det tidligere udmeldte."
112-2
LPM

Staun Bådelaug

Kombineret natursøområde i Staun

Fysiske projekter (Natur)

50.000

Ansøgning vedr. forprojekt - analysemateriale vedr.
etablering af saltvandssø ved Staun med udløb til
Limfjorden.

Indstilles til afslag.

Afslag med begrundelsen, at By og
landskabsforvaltningen er i gang med
I 2009 blev et havneprojekt ved Staun opgivet grundet
kommuneplansrevision og på
afslag fra Naturstyrelsen - området er udpeget som
nuværende tidspunkt er der ikke
Natura2000 habitatsområde. En endelig afgørelse om
overblik over de sammenhængende
nærværende projektets realiserbarhed ligger således
turistpolitiske retningslinjer, som er en
også hos de overordnede statslige myndigheder;
forudsætning for vurdering af
Naturstyrelsen og Kystdirektoratet
nærværende projekt. By og
Landskabsforvaltningen forventer, at
Ansøger har forinden ansøgning af AKA-puljen været i
kommuneplansrevisionen er afsluttet i
dialog med hhv. Landdistriktsgruppen og Plan og
løbet af foråret 2019.
Udvikling i By og Landskabsforvaltningen.
AKA-indstillingsudvalget tilkendegiver,
Plan og Udvikling har i forbindelse med sagsbehandling af at det er et spændende projekt, men at
ansøgningen oplyst, at Kommunen ikke må behandle
man ikke kan tage stilling
enkeltstående sager, men skal vurderer sager ud fra de
forprojektansøgningen før planarbejdet
sammenhængende turistpolitiske overvejelser, som er en er afsluttet.
del af Kommuneplanens retningslinjer. Disse
retningslinjer er en del af den igangværende
kommuneplansrevision, men arbejdet hermed er endnu
ikke så langt, at det er muligt at give et bud på, hvordan
de ”sammenhængende turistpolitiske overvejelser”
kommer til at se ud (Udtalelse fra Plan og Udvikling er
vedlagt ansøgningen). Plan og Udvikling skønner, at
fordebat om kommunerevisionen tidligst vil ske i
efteråret 2018 og offentlig hørring i løbet af foråret 2019.
Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at
afgøre hvorvidt saltvandssøprojektet vil kunne
gennemføres i overensstemmelse med kommunens
rammer.
Plan og Udvikling har også kommenteret på det tilbud,

ID #

Ansøger / Foreningens
navn

Projekttitel

Kategorisering af
projektet (Hovedpuljen)

Ansøgt beløb

Forvaltningens bemærkning

Indstilling fra AKA

som Bådelauget har indhentet og tilkendegiver, at
tilbuddet indeholder nogle at de punkter, som vil give et
bedre grundlag for et evt. videre myndighedsarbejde.

112-21

Foreningen Sebbersund
Kro's Venner

PP

Materiale til at tiltrække potentielle
investoremner for at genskabe
Sebbersund Kro

Kommunikation og
formidling

50.000

Ansøger er ikke momsregistreret, men har ikke indregnet
momsandelen i tilbuddet. Samlede udgifter er derfor
62.500 kr. samt udgifter til kørsel, som ikke er opgjort i
det vedlagte tilbud.
Der kan gives støtte til materiale der promovere byen og
egnen generelt. Også branchespecifikt med henblik på
hotel eller restaurationsdrift. Der kan ikke gives støtte til
materiale som en køber eller sælger kan profitere af.
Derfor må støttet materiale ikke nævne en specifik
lokalitet der skal sælges, men må kun omhandle
mulighederne i området. Dette skal specificeres i et
eventuelt tilsagn.
Materialet kan bruges til at promovere byen generelt.

Indstilles til afslag.
Afslaget begrundes med, at det er
vurderet, at der er tale om et
markedsføringsmateriale, som ejer af
Kroen vil kunne profitere af økonomisk.
Det er på baggrund af en juridisk
vurdering ikke lovligt for AKA-puljen at
yde økonomisk støtte til materiale af
denne karakter.

Finansieringsplanen er underfinansieret. Der mangler
1.312 kr. for at kunne gennemføre projektet.

Flag og flagalleer
112-6

Gistrup Samråd/Gistrup
Beboerforening

Flag i Gistrups master

Fysiske projekter (Byens
faciliteter)

10.935

JTM

Der er tale om en ansøgning fra en bynær landsby.
Ansøgningen skal derfor underkastes en konkret
vurdering med udgangspunkt i de principper AKA har
besluttet: At projektet skal have særlig eksempelværdi,
opfylde et særligt behov eller have betydning for et
større opland.
Gistrup Samråd/Gistrup Beboerforening har tidligere ved
to ansøgningsrunder søgt og fået afslag på lidt forskellige
varianter af flagalléer.
Senest ved ansøgningsrunden i efteråret 2017, hvor
afslagsbegrundelsen var: "at AKA ikke vurderer, at
projektet har særlig eksempelværdi, opfylder særligt
behov eller har betydning for et større opland."
Ved den nuværende ansøgning, er der ikke tale om
flagstænger og flag, men flag som ophænges i master.
Dog stadig i form af en flagallé.
Derudover lægges der særligt vægt på at fremhæve
flagalléens betydning i forbindelse med LKB-cup.
Forvaltningen har oplyst ansøger om, at såfremt LKB
ønsker at supplere deres nuværende flagallé i forbindelse
med LKB-cup, så har LKB mulighed for at få midler til
dette fra Fritidsområdet.
Ansøger ønsker dog fortsat ansøgningen behandlet af
AKA.

112-7
JTM

Vadum Borgerforening

Flagstænger i Vadum

Fysiske projekter (Byens
faciliteter)

31.725

Der er tale om en ansøgning fra en Vækstby.
Ansøgningen skal derfor have betydning for et større
opland for at kunne støttes.

Indstilles til afslag.
Afslaget begrundes med, at ansøgninger
fra bynære landsbyer gælder kriteriet,
at støtte til projekter skal træffes på
baggrund af en konkret vurdering, jf.
Landdistriktspolitikken.
Ansøgningen er taget op til en konkret
vurdering, og AKA-indstillingsudvalg
vurderer, at flag til byen ikke har
eksempelværdi i forhold til
landdistriktet, ikke er udtryk for et helt
særligt behov for byen eller har
betydning for et større opland, jf. AKApuljens tildelingsprincipperne for
specifikke ansøgningstyper.
Der henvises i ansøgningen til LKB CUP.
Har LKB et ønske om flag til deres
arrangementer, kan foreningen rette
henvendelse til Fritidsafdelingen og få
bevilliget midler til indkøb af flag.

Indstilles til afslag.
Afslaget begrundes med, at ansøgninger
fra byer med vækstpotentiale gælder

ID #

Ansøger / Foreningens
navn

Projekttitel

Kategorisering af
projektet (Hovedpuljen)

Ansøgt beløb

Forvaltningens bemærkning
Der ansøges om udskiftning af flagstænger til flagallé.
AKA har ved tidligere ansøgning om flagallé til vækstbyer
vurderet, at dette ikke har betydning for et større opland
(Hals, forår 2017).

Indstilling fra AKA
kriteriet, at projekter, der støttes skal
have betydning for et større opland, jf.
Landdistriktspolitikken og AKA-puljens
retningslinjer.
Det er AKA-indstillingsudvalgs
vurdering, at renovering af en flagallé
ikke har betydning for et større opland.

Borde, bænke, stole, telte mm.
112-5

Godthåb Samråd

Borde / bænkesæt til afholdelse af
byfest

Inventar og udstyr (ikke
forsamlingshuse)

29.700

Der er tale om en ansøgning fra en vækstby. Projektet
skal have betydning for et større opland.

PP

Indstilles til afslag.
Afslaget begrundes med, at ansøgninger
fra byer med vækstpotentiale gælder
kriteriet, at projekter, der støttes skal
have betydning for et større opland, jf.
Landdistriktspolitikken.
Afslaget er begrundet med, at
aktiviteterne som bord-bænke-sættene
skal understøtte ikke vurderes at have
betydning for et større opland.

112-25

Volsted Borgerforening

Telt og pavillon

Inventar og udstyr (ikke
forsamlingshuse)

4.488

PP

Der er tale om meget billige produkter, som ikke har
professionel kvalitet. Det er derfor tvivlsom, om
produktet kan opretholdes i 5 år.

Indstilles til afslag.
Afslaget begrundes med, at AKAIndstillingsudvalg vurderer, at de
valgte telte- og pavillonmodeller er af
for ringe kvalitet til, at projektet kan
opretholdes i de krævede min. 5 år, jf.
AKA-puljens retningslinjer.
Det formodes, at ansøger har behov for
materielet her i sommerperioden,
hvorfor AKA-indstillingsudvalg vil
straksvurderer en ny ansøgning om
partytelt og pavillon, hvor der søges om
produkter af højere kvalitet. Ansøger
opfordres til at kontakte
Landdistriktsgruppen, såfremt de
ønsker at benytte sig af muligheden.

Lydanlæg
112-18
PP

Mou Borgerforening

Transportabelt lydanlæg til udendørs
arrangementer

Inventar og udstyr (ikke
forsamlingshuse)

17.490

Lidt rod i det ansøgte beløb, men man angiver
egenfinansiering korrekt. Ansøgningen kan støttes med
15.741 kr.

Indstilles til afslag.
Afslaget begrundes med, at Mou indgår
i Kystbysamarbejdet og har adgang til
de remedier og anlæg som andre
foreninger i sammenslutningen har
erhvervet ved ansøgning af AKA-puljen.
Egense Borgerforening har ved tidligere
ansøgningsrunde fået midler fra AKApuljen til transportabelt lydanlæg, hvor
begrundelsen bl.a. var, at alle
foreninger i Kystbysamarbejdet kan
låne anlægget. AKA-Indstillingsudvalg

ID #

Ansøger / Foreningens
navn

Projekttitel

Kategorisering af
projektet (Hovedpuljen)

Ansøgt beløb

Forvaltningens bemærkning

Indstilling fra AKA
erfarede endvidere i forbindelse med
behandling af ansøgningen, at
foreningen har benyttet sig af denne
låneordning. AKA-indstillingsvalg har
derfor en forventning om, at foreningen
fortsat kan benytte sig af det lydanlæg
som puljen tidligere har ydet støtte til.

112-19

Vadum Borgerforening

Forstærkeranlæg

Inventar og udstyr (ikke
forsamlingshuse)

8.406

PP

Der er tale om en vækstby, så ansøgningen skal have
betydning for et større opland.
Priserne er i tilbuddene er minus moms, men ansøger er
momsregistret.

Indstilles til afslag.
Afslaget begrundes med, at ansøgninger
fra byer med vækstpotentiale gælder
kriteriet, at projekter, der støttes skal
have betydning for et større opland, jf.
Landdistriktspolitikken og AKA-puljens
retningslinjer.
Det er AKA-indstillingsudvalgs
vurdering, at et mikrofonsæt ikke har
betydning for et større opland.

Udendørs faciliteter (tilgængelighed, nye faciliteter, legepladser og vedligehold)
112-8

Gandrup og Omegns
Borgerforening

Toiletbygning Teglværkssøerne

Fysiske projekter (Natur)

17.000

LPM

Ansøgning vedr. restfinansiering. Ved en bevillig fra AKApuljen er projektet fuldfinansieret.
Alle nødvendige tilladelser er tilvejebragt.
Etableringsarbejdet gennemføres af frivillige.

Tilsagn om støtte på max 17.000 kr.
med krav om medfinansiering på min.
10 % af de dokumenterede udgifter.

Tilsagnet er betinget af, at foreningen
Der er i ansøgningen ikke gjort bemærkninger om
sørger for, at toiletbygningen forsikres
forsikring af bygningen. Forvaltningen er bekendt med, at mod hærværk.
området ved Teglværkssøerne har været genstand for
hærværk, hvorfor et evt. tilsagn bør være betinget af, at
ansøger forsikrer bygningen.

112-22
JTM

Ejerlauget Kvisten/Grenen Renovering legeplads

Inventar og udstyr (ikke
forsamlingshuse)

12.000

AKA-puljen støttede i efteråret 2016 etablering af en fast
elinstallation ved Teglværkssøerne med 39.957 kr. Dette
projekt er gennemført og afrapporteret.
Der er tale om en ansøgning fra en bynær landsby.
Ansøgningen skal derfor underkastes en konkret
vurdering med udgangspunkt i de principper AKA har
besluttet: At projektet skal have særlig eksempelværdi,
opfylde et særligt behov eller have betydning for et
større opland.

Indstilles til afslag.
Afslaget begrundes med, at ansøgninger
fra bynære landsbyer gælder kriteriet,
at støtte til projekter skal træffes på
baggrund af en konkret vurdering, jf.
Landdistriktspolitikken.

Projektet omhandler renovering af en grundejerforenings
Legeplads til brug for kvarterets børn + dagplejere.
Ansøgningen er taget op til en konkret
vurdering, og AKA-indstillingsudvalg
Der er ikke vedlagt erklæring fra Samrådet med
vurderer, at renovering af legeplads
anbefaling af den konkrete legeplads.
ikke har eksempelværdi i forhold til
landdistriktet, ikke er udtryk for et helt
Der er ikke vedlagt tilbud. Budgettet er stillet op så
særligt behov eller har betydning for et
delene hver i sær er under 5000, men der dog tale om et større opland, jf. AKA-puljens
samlet projekt, hvorfor der burde have været indhentet tildelingsprincipperne for specifikke
tilbud.
ansøgningstyper.
Der er ikke budgetteret med eller nævnt godkendelse
ved Legepladsinspektør.

ID #

Ansøger / Foreningens
navn

Projekttitel

Kategorisering af
projektet (Hovedpuljen)

Ansøgt beløb

Forvaltningens bemærkning

Indstilling fra AKA

Der er ikke opgivet medfinansiering (der ansøges om
projektets samlede udgifter), men der opgives at der
budgetteres med en egenbetaling op til 5000 kr.
112-23

Volsted Borgerforening

Vedligehold af forteplads
(Legeplads)

Fysiske projekter (Byens
faciliteter)

3.996

Forvaltningen har ingen bemærkninger

Tilsagn om støtte på max 3.996 kr. med
krav om medfinansiering af min. 10 % af
de dokumenterede udgifter.

Samråd 9293

Natur- og aktivitetsområdet
"Kongebroparken"
(Motions- og legeplads)

Fysiske projekter (Byens
faciliteter)

31.340

Projektet overdrages til Samrådet efter endt etablering.
Der er vedlagt samrådserklæring.

Tilsagn om støtte på max. 31.340 kr.
med krav om min. 10% medfinansiering
af de dokumenterede udgifter.

LPM

112-4
LPM

Projektet etableres på kommunalt areal. Forvaltningen
har kendskab til, at der er udarbejdet en drifts- og
vedligeholdelsesplan mellem ansøger og Park & Natur.
Der er vedlagt en aftale med leverandør af inventar om
vedligeholdelse.

112-27
LPM

Hals Forenede
Sportsklubber

HFS Beachvolleyball

Fysiske projekter (Byens
faciliteter)

50.000

Tilsagnet er betinget af, at der
underskrives en brugsretsaftale med
Park & Natur, samt at Kongebroparkens
inventar godkendes af en autoriseret
legepladsinspektør efter etablering.

Hals er en by med vækstpotentiale. Jf. retningslinjerne
Indstilles til afslag.
for AKA-puljen skal projektet have betydning for et større
opland, såfremt støtte fra AKA-puljen kan komme på
Afslaget begrundes med, at
tale.
ansøgningen ikke er tilstrækkelig oplyst
mht. finansieringsplan, alternativt
Ansøgningen er utilstrækkeligt oplyst:
tilbud, lodsejers godkendelse af
Projektets udgifter er i alt 150.455 kr. Af finansiering
projektets etablering samt
oplyses, såfremt AKA-puljen støtter projektet, 65.000 kr., dokumentation for øvrige
men der er ikke redegjort for, hvorledes de resterende
interessenters interesse. Hals Forenede
85.455 kr. skal tilvejebringes.
Sportsklubber kan genansøge ved en
Der er ikke vedlagt alternative tilbud.
kommende ansøgningsfrist med en
Jf. AKA-puljens retningslinjer skal projekter for at opnå
mere bearbejdet ansøgning.
støtte være for en bred brugergruppe. Der er i
ansøgningen oplyst, at brugergruppen er bredere end
sportsklubbens brugere, men er er ikke vedlagt
interessetilkendegivelser fra andre brugergrupper fx
samråd eller turistforening.
Ansøger oplyser, at foreningen er delvist
momsregistreret, men det er ikke oplyst, hvorvidt
momsforholdene vedr. etablering af
beachvolleybanerne. Det skal dog bemærkes, at en delvis
momsregistrering oftest vedr. kantinevirksomhed.
Der er ikke oplyst, om foreningen har været i dialog eller
har tilladelse fra lodsejer (Park og Natur) til etablering af
banerne.
Fritidsafdelingen oplyser, at Park og Natur sammen med
Fritid har midler til gennemførelse af projekter af fælles

ID #

Ansøger / Foreningens
navn

Projekttitel

Kategorisering af
projektet (Hovedpuljen)

Ansøgt beløb

Forvaltningens bemærkning

Indstilling fra AKA

interesse (Breddeidrætsmidler). Disse midler er dog
endnu ikke prioriteret for 2018. Fritidsafdelingen
tilkendegiver dog, at Beachvolleybaneprojektet
sandsynligvis vil kunne opnå ca. 20.000 kr. fra disse
midler, såfremt AKA-puljen bidrager til projektet.
AKA-puljen har i tidligere politikperiode støttet et
samrådsprojekt vedr. etablering af beachvolleybaner på
en idrætsforenings areal.
Et evt. tilsagn om støtte skal gøres betinget af, at der
indsendes en finansieringsplan, der redegør for den
samlede finansiering, en positiv tilkendegivelse/tilladelse
fra lodsejer samt dokumentation for, at en
bredere brugergrupper (samrådet, turistforeningen) er
interesseret i anlægget. Det bør endvidere afklares om
beachvolleybaner, der placeres ved opholdsfaciliteter
skal godkendes af legepladsinspektør.
112-16

Samrådet for Grindsted
og Uggerhalne

Naturpleje
(Redskaber)

Fysiske projekter (Natur)

9.000

Skal redskaberne bruges på kommunale arealer betinger
en bevilling en skriftlig aftale med Park og Natur.

PP

Tilsagn om støtte på max 9.000 kr. med
krav om medfinansiering af min. 10% af
de dokumenterede udgifter.
Betingelse, at samrådet indgår en
skriftlig aftale med Park & Natur om
plejeopgaven.

Diverse Hovedpuljeansøgninger
112-17

Egense Fåreklapperlaug

Udstyr til fårehold

Fysiske projekter (Natur)

22.615

PP

112-13
LPM

Hals Rideklub

Ridespor i Trekantskoven

Fysiske projekter (Natur)

50.000

Projektet kan efter juridisk vurdering ikke støttes, da vi
ikke kan støtte produktion af kød. Da de ting der søges
direkte vedrøre almindelig drift, er den juridiske
vurdering, at man vil støtte produktionen, og ikke
turisme eller formidling.

Indstilles til afslag.

Trekantskoven er beliggende i sommerhusområdet
mellem Hals og Hou. Forvaltningen vurderer, at skovens
placering ligger uden for vækstby-området, og bør derfor
ikke vurderes som en ansøgning fra en by med
vækstpotentiale.

Tilsagn om støtte på max 50.000 kr.
med krav om tilsagn på min. 10% af de
dokumenterede udgifter.

Afslaget begrundes med, at det udstyr
der ansøges om, vurderes som
vedrørende fåreholdets almindelige
drift. Det er på baggrund af en juridisk
vurdering ikke lovligt for AKA-puljen at
yde økonomisk støtte til produktion.

Tilsagnet er betinget af, at der laves en
brugsretsaftale med Park & Natur samt,
Projektet vedrører etablering af et ridespor med
at der indsendes dokumentation fra de
opførelse af 10 faste forhindringer i Trekantskoven
øvrige interessenter nævnt i
ansøgningen til Forvaltningen.
Ansøger, der er en rideklub beliggende i udkanten
Det er endvidere et ønske fra AKAaf Hals, redegør i ansøgningen for, at ridesporet vil have indstillingsudvalg, at
betydning for en bred kreds af ryttere fra nærområdets
Rideklubben koordinerer med de øvrige
opstaldingssteder samt ryttere, der kører dertil med
projekter, der arbejdes med for
hestetrailere. Endvidere anføres det, at andre bruger end "mellemområdet" i Hals-Hou-projektet
ridende brugere vil kunne have glæde af at benytte
ridesportet. Ansøger har i forbindelse med
sagsbehandlingen uddybet vedr. interessenter. Der er
ikke vedlagt interessetilkendegivelser fra øvrige

ID #

Ansøger / Foreningens
navn

Projekttitel

Kategorisering af
projektet (Hovedpuljen)

Ansøgt beløb

Forvaltningens bemærkning

Indstilling fra AKA

potentielle brugere eller fra de omkringliggende
beboelsesejendomme, jf. vedlagte kort støder
Trekantskoven op til beboelsesområder.
Kombinationen af hundeluftere/gående, mountainbikes
og heste ikke altid er den bedste. Et ridespor med
forhindringer vil betyde, at ekvipager kommer med høj
fart for at kunne forcere forhindringerne, hvilket vil
kunne give konflikter med andre brugere.
Ansøger er i positiv dialog med Park og Natur om
etablering af projektet. Fritidsafdelingen oplyser, at Park
og Natur sammen med Fritid har midler til
gennemførelse af projekter af fælles interesse
(Breddeidrætsmidler). Disse midler er dog endnu ikke
prioriteret for 2018. Fritidsafdelingen tilkendegiver dog,
at ridespor i Trekantskoven sandsynligvis vil kunne opnå
ca. 20.000 kr. fra disse midler, såfremt AKA-puljen
bidrager til projektet.
Evt. støtte fra AKA-puljen bør gøres betinget af, at der
laves en brugsretsaftale med vedligeholdelsesaftale med
Park og Natur, samt at ansøger kan dokumentere de
øvrige brugergruppers interesse i projektets realisering.
112-15

Egense pensionistmotion

Ældremotion i Egense

17.500

PP

Der er tale om en ansøgning om redskaber til et
pensionist motions/gymnastik hold, under Egense
Borgerforening.
Borgerforeningen er ikke godkendt under
folkeoplysningsloven, og kan derfor ikke modtage støtte
fra Fritidsområdet.
Pensionist-holdet er ikke interesseret i at blive en
godkendt forening, men ønsker at fortsætte med en
mere uformel organisering.
Holdet er åbent for alle, men har venteliste.

Indstilles til afslag.
Afslaget begrundes med, at Egense
Pensionistmotion vil kunne søge om
godkendelse som forening under
Folkeoplysningsloven og dermed få
adgang til at søge de puljer, der
udbydes på fritidsområdet.
Ansøger henvises til konsulent i
Fritidsafdelingen.

Det er uklart, om der er tale om et egentlig tilbud fra en
leverandør eller en slags overslag.

112-14

Lundby Samråd

Hjertestarter - stålskab m. varme kursus i brug af hj. starteren

Fysiske projekter (Byens
faciliteter)

13.250,00

Holdet er i sin tid opstået med hjælp fra Sport2go.
Forvaltningen støtter projektet med rådgivning.
Nærmeste døgntilgængelig hjertestarter er i St. Ajstrup,
beliggende 6 km. fra Lundby.

LPM
Medfinansieringen er selve hjertestarteren, som en lokal
borger donerer. El-installationen udføres af aut.
installatør uden beregning og frivillige står for opsætning.
Forsamlingshuset har givet tilladelse til opsætning på
husets ydrevæg, jf. erklæring fra forsamlingshusets
bestyrelse.

Tilsagn om støtte på max 13.250 kr.
med krav om medfinansiering af min.
10% af de dokumenterede udgifter.

Tilsagnet er betinget af, at
hjertestarteren er frit tilgængelig
døgnet rundt, at der gennemføres et
kursus for lokale borgere i brugen deraf,
at hjertestarteren skal registreres på
alarmcentralen og at ansøger selv
Tilbud fra leverandør angiver driftsudgifter. Driftsudgifter varetage den efterfølgende drift.
er ikke tilsagnsberettiget. Ej heller medtaget af ansøger i
budgettet.
Hjertestarteren skal endvidere
overholde tekniske specifikationer, jf.
Et evt. tilsagn om støtte skal gøres betinget af, at AKAprincipper for tildeling af støtte fra AKApuljens tildelingskriterierne for hjertestartere opfyldes.
puljen

ID #

Ansøger / Foreningens
navn

Projekttitel

Kategorisering af
projektet (Hovedpuljen)

Ansøgt beløb

Forvaltningens bemærkning

Indstilling fra AKA

Det er ansøgers ansvar, at kriterierne bliver opfyldt.

Ansøgninger vedr. Forsamlingshuse og dispensationsansøgninger
ID #
112-24

Ansøger / Foreningens
navn
Hvorupgård
Borgerforening

Projekttitel
Forbedring af udstyr til madlavning

Kategorisering af
projektet (Hovedpuljen)
Forsamlingshuspuljen

Ansøgt beløb
10.111,47

Forvaltningens bemærkning

Indstilling fra AKA

Der er tale om ansøgning fra et forsamlingshuslignende
lokale.

Overflyttes til AKAs
Forsamlingshuspulje.

Foreningen anmoder om, at der gives dispensation, så
ansøgningen kan behandles ved denne runde.

AKA-indstillingsudvalg har vurderet, at
ansøgningen omhandler
forsamlingshusinventar, der vurderes
ikke at være et akut opstået behov.
AKA-puljens forårsrunde behandler kun
ansøgninger til AKA-puljens Hovedpulje.
Ansøgning vil derfor blive overflyttet
og behandlet i forbindelse med
efterårets Forsamlingshuspulje, hvis
ansøger ønsker det.

JTM

Ansøgningen gælder køkkenudstyr til brug for
foreningens madlavningshold og til brug ved øvrige
arrangementer.
Det anføres, at det nuværende grej er nedslidt og at der
ikke er nok.
Der er ikke vedlagt dokumentation for det nuværende
udstyrs stand, men forvaltningen er bekendt med at
køkkenet generelt er meget slidt.
Der er opgivet medfinansiering svarende til ca. 10 %. Da
ansøgningen gælder et forsamlingshuslignende lokale
bør medfinansieringsgraden være 25%, og det maksimale
støttebeløb derfor 8425 kr.
112-26
JTM

Forsamlingshuset St.
Restrup Friskole

Belysning ved Forsamlingshusets
parkeringsplads

Forsamlingshuspuljen

40.200

Ansøgningen handler om belysning af forsamlingshusets
parkeringsplads, med det formål at sikre at gæster i
forsamlingshuset kan se til at parkere og finde ind i
huset.
Der er ikke tale om et akut opstået problem eller andet,
der gør at ansøgningen bør behandles nu.
Ansøgningen bør derfor overføres til
forsamlingshusrunden i efteråret.

Overflyttes til AKAs
Forsamlingshuspulje.
AKA-indstillingsudvalg har vurderet, at
ansøgningen omhandler
forsamlingshusinventar, der vurderes
ikke at være et akut opstået behov.
AKA-puljens forårsrunde behandler kun
ansøgninger til AKA-puljens Hovedpulje.
Ansøgning vil derfor blive overflyttet
og behandlet i forbindelse med
efterårets Forsamlingshuspulje, hvis
ansøger ønsker det.

ID #
112-20

Ansøger / Foreningens
navn
Egense Borgerforening

Projekttitel
Foldeborde og stole

Kategorisering af
projektet (Hovedpuljen)
Forsamlingshuspuljen

Ansøgt beløb

Forvaltningens bemærkning

6.750

Fik 11.924 kr. til samme formål i efteråret 2016. Her blev
det betragtet som en forsamlingshusansøgning og fik sat
medfinansieringsgraden til 25 % . Projektet er
afrapporteret.

PP

AKA kan støtte projektet med maksimalt 50.000 kr. i alt.

112-11

Langholthallen

JTM

Langholt
samlingshus/kulturhus/multihus
(møbler)

Inventar og udstyr (ikke
forsamlingshuse)

50.000

Der er tale om en genansøgning. Langholthallen søgte og
fik afslag ved efterårsrunden 2017, med begrundelsen at
de samtidig var indstillet til støtte ved den Grønne
Ordning. I afslaget stod desuden, at foreningen kan
genansøge ved afslag fra den Grønne Ordning.
Foreningen fik desværre afslag fra den grønne ordning,
og genasøger derfor.
Ansøgningen bør derfor behandles ved denne runde.

Indstilling fra AKA
Overflyttes til AKAs
Forsamlingshuspulje.
AKA-indstillingsudvalg har vurderet, at
ansøgningen omhandler
forsamlingshusinventar, der vurderes
ikke at være et akut opstået behov.
AKA-puljens forårsrunde behandler kun
ansøgninger til AKA-puljens Hovedpulje.
Ansøgning vil derfor blive overflyttet
og behandlet i forbindelse med
efterårets Forsamlingshuspulje, hvis
ansøger ønsker det.
Tilsagn om støtte på max 50.000 kr.
med krav om medfinansiering på min.
25% af de dokumenterede udgifter.
AKA gør opmærksom på, at puljen
generelt ikke støtter stole med mere
end 400 kr. pr. stol.

Langholthallen er et forsamlinghuslignende lokale. Og
der søges til borde og stole til brug ved forsamlingshusaktiviteter.
Der er tale om relativt dyre stole og borde, men
ansøgningen gælder op til 400 kr. pr. stol (jf. AKAs
tidligere praksis).
112-28
LPM

Sønderholm
Borgerforening

Borde og Mikrofoner

Inventar og udstyr (ikke
forsamlingshuse)

41.813

Ansøger bruger skolens hal til borgerforeningens
aktiviteter. Byen har ikke eget forsamlingshus eller
forsamlingshuslignende lokale.
Ansøgers forhold minder om situationen i Fjellerad, hvor
borgerforeningen benyttet skolens aula og er tidligere
støttet af AKA-puljen vedr. ansøgninger om ikkenagelfast inventar, jf. AKA's principper.
Indstilles ansøgningen til støtte bør det være på
forsamlingshus-puljevilkår, dvs. medfinansiering på 25%.

Overflyttes til AKAs
Forsamlingshuspulje.
AKA-indstillingsudvalg har vurderet, at
ansøgningen omhandler
forsamlingshusinventar, der vurderes
ikke at være et akut opstået behov.
AKA-puljens forårsrunde behandler kun
ansøgninger til AKA-puljens Hovedpulje.
Ansøgning vil derfor blive overflyttet
og behandlet i forbindelse med
efterårets Forsamlingshuspulje, hvis
ansøger ønsker det.

