Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af indstilling af ansøgninger til Pulje til mindre lokale projekter i
Landdistriktet (AKA-Puljen)
2018-015685
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, efter indstilling fra Aalborg Kommunes Aktionsgruppe
(AKA-indstillingsudvalg), at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,
at den samlede indstilling på i alt kr. 255.336 følges, og
at finansieringen tages fra midlerne afsat til landdistriktspuljen til lokale projekter (AKA-puljen).

Beslutning:
Godkendt, idet jf. sagens bilag præciseres, at Egense Fåreklapperlaug meddeles afslag, mens ansøgningen
fra Egense Borgerforening overflyttes til forsamlingshuspuljen.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Puljen til mindre lokale projekter i landdistriktet (kaldet AKA-puljen) blev etableret i 2007/08 og har i de
forskellige politikperioder haft til formål at understøtte landdistriktets forskellige almennyttige initiativer med
økonomiske tilskud. De støttede initiativer skal kunne rummes inden for rammerne af den gældende
landdistriktspolitik. Puljen kan støtte en bred vifte af projekttyper; lige fra forprojekter til egentlige
etableringsprojekter med en max støttesum på kr. 50.000, jf. Retningslinjer for Puljen til mindre lokale
projekter.
Sundheds og Kulturudvalget har uddelegeret indstillingsretten til AKA-Indstillingsudvalg. Udvalget består af
12 medlemmer, udpeget af baggrundsforeninger med interesser i landdistriktet, samt 2 politisk udpegede
medlemmer fra Sundheds- og Kulturudvalget. Sundheds- og Kulturforvaltningen er sekretariat for
Indstillingsudvalget.
Beløbsrammen for AKA-Puljen er på kr. 1.500.000 årligt. Iflg. retningslinjerne for puljen skal der disponeres
ca. 1 mio. kr. til en hovedpulje, ca. kr. 400.000 til en forsamlingshuspulje og ca. kr. 100.000 kr. til en KVIKpulje.
Der er årligt 2 ansøgningsfrister; en i foråret for Hovedpuljen, som dækker den brede projektvifte, og en i
efteråret, hvor også forsamlingshuse kan søge om midler til mindre forbedringer af bygninger og til inventar.
KVIK-puljen, der støtter aktiviteter med max kr. 10.000, har løbende ansøgningsfrist. AKA-formandsskab
træffer afgørelse på ansøgninger til KVIK-puljen og orienterer resten af Indstillingsudvalget samt Sundhedsog Kulturudvalget i forbindelse med indstillingsmøderne – se bilag, Status på uddelinger fra KVIK-puljen.
AKA-indstillingsudvalg holdte møde den 9. maj, hvor fordeling af årets økonomiske ramme til delpuljerne
blev foretaget. AKA-indstillingsudvalg besluttede, at den ovennævnte fordeling i store træk skal være
retningsgivende for årets uddelinger, men grundet det store afløb fra KVIK-puljen i 2017, hvor puljen løb tom
allerede i juni måned, besluttede AKA-indstillingsudvalg at øge KVIK-puljens beløb med kr. 25.000, såfremt
det viser sig nødvendigt, uden af AKA-indstillingsudvalg skal høres igen.
Ved ansøgningsfristen til forårets ansøgningsrunde til Hovedpuljen modtog Forvaltningen 25 ansøgninger.
Én ansøgning blev trukket tilbage, mens én ansøger fik dispensation fra ansøgningsfristen inden
indstillingsmødet. Yderligere én ansøgning havde på efteråret 2017-mødet fået betinget tilsagn
(sindetskrivelse) om midler fra 2018-rammen.
AKA-indstillingsudvalg indstiller, at 8 ansøgninger imødekommes, at 4 overflyttes til efterårets behandling, og
at 13 ansøgninger skal modtage afslag på midler, heraf dog én betinget. Begrundelser for indstillingerne
fremgår af bilag – Oversigtsskema.

AKA-Indstillingsudvalgs indstillinger til Hovedpuljen fremgår af nedenstående tabel.
Ansøger / Foreningens navn

Projekttitel

Gudumholm Borgerforening
Egense Borgerforening

Opbevaringsfaciliteter (container/skur) – godkendt i
efterår 2017
Foldeborde og stole

Egense Fåreklapperlaug

Udstyr til fårehold

Egense pensionistmotion

Ældremotion i Egense

Afslag

Ejerlauget Kvisten/Grenen

Renovering legeplads

Afslag

Foreningen Sebbersund Kro's
Venner
Gandrup og Omegns
Borgerforening

Genskabe Sebbersund Kro

Afslag

Toiletbygning Teglværkssøerne

17.000
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Gistrup Samråd/Gistrup
Beboerforening
Gistrup Samråd/Gistrup
Beboerforening
Godthåb Samråd

Flag i Gistrups master

Afslag

Bytorv i Gistrup

Afslag

Borde / bænkesæt til afholdelse af byfest

Afslag

Hals Forenede Sportsklubber

HFS Beachvolleyball

Afslag

Hals Rideklub

Ridespor i Trekantskoven

50.000

Hvorupgård Borgerforening

Forbedring af udstyr til madlavning

Kølby og omegns
borgerforening
Langholthallen

Lergravshytte (dispensation)

33.750

Langholt samlingshus/kulturhus/multihus

50.000

Lundby Samråd

Hjertestarterstålskab og kursus

13.250

Mou Borgerforening

Transportabelt lydanlæg til udendørs
arrangementer
Natur- og aktivitetsområdet "Kongebroparken"

Afslag
31.340

Samrådet for Grindsted og
Uggerhalne
Samrådet for St. Restrup &
Omegn
Staun Bådelaug

Naturpleje (redskaber)

9.000

Sønderholm Borgerforening

Borde og Mikrofoner

Vadum Borgerforening

Forstærkeranlæg

Afslag

Vadum Borgerforening

Flagstænger i Vadum

Afslag

Volsted Borgerforening

Vedligehold af forteplads (legeplads)

3.996

Volsted Borgerforening

Telt og pavillon

Samråd 9293

Belysning ved Forsamlingshusets parkeringsplads
Kombineret natursøområde i Staun

I alt indstillet til Hovedpuljen
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Overflyttes

Overflyttes
Afslag
Overflyttes

Afslag (betinget)
255.336
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Bilag:
Oversigtsskema, AKA-puljen - Forårsrunden 2018
Status på uddelinger fra KVIK-puljen
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