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Ansøgninger til AKA-Hovedpulje
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125-15

Ferslev
Borgerforening

Fælles fritids faciliteter
Ferslev
(renovering af areal ved
idrætshal til ophold og
aktiviteter)

Hovedpulje

50.000

Ansøger oplyser medfinansiering på samlet 15.000 kr., hvoraf de 10.000 kr.
fortsat afventes svar på.
Jf. tilbud på flise og jordarbejde vil 1. del andrage 65.915 kr. excl. moms.
Da ansøger ikke er momsregistreret vil prisen være 82.394 kr. Støtter AKApuljen med det ansøgte beløb, vil der mangle ca. 17.400 kr. i finansiering.

LPM

Det oplyses, at Park & Natur har givet tilladelse til projektet, men
dokumentation herfor er ikke vedlagt ansøgningen.
Endvidere er der ikke vedlagt skitse over, hvordan projektet tænkes udført
eller hvorledes foreningen vil sikre drift- og vedligeholdelse. I
projektbeskrivelsen nævnes, at arealet skal benyttes til lege- og
spilfaciliteter, men der er ikke redegjort for, hvilke faciliteter, der er tale
om.

Indstilling fra AKA-Indstillingsudvalg
Indstilles til tilsagn om max kr. 50.000 med
krav om min. 10% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Hovedpuljen medfinansieres
med min. 10% fra anden side.

Det kan endvidere oplyses, at en grundejerforening i Ferslev har tilsagn
fra Puljen til Forskønnelse vedr. etablering af legeplads på
grunderejerforeningens areal. Forvaltningen har kendskab til, at ansøger
for nærværende ansøgning er bekendt med og involveret i ovennævnte
legepladsprojekt. Det er dog ikke muligt på baggrund af denne ansøgnings
oplysningsniveau at afgøre, hvordan nærværende ansøgning adskiller sig
fra det igangværende legepladsprojekt.
125-20
LPM

Forsamlingshuset St.
Restrup Friskole

Projektudvikling af skov i
St. Restrup
(Forprojekt)

Hovedpulje

50.000

Forprojekt vedr. etablering af tilgængelighed til skovareal for
offentligheden.
Udvikling af tilgængelighedsprojektet ses i sammenhæng med et
byudviklingsprojekt, hvor der på sigt skal etableres ny boligområde med 32
boliger.
Ansøger oplyser, at Ejendomsudviklingsselskabet vil tilskøde skovarealet til
foreningslivet i byen. Dette er dog ikke sket på nuværende tidspunkt,
hvorved ansøger på ansøgningstidspunktet ikke har ejerskab til arealet.
Det er ikke vedlagt ansøgningen en hensigtserklæring om overdragelse
af skovarealet til foreningslivet fra Ejendomsselskabet.
Ansøger har vedlagt 2 tilbud på forprojektet. Alternativt tilbud har fået
opdrag om at indtænkt borgerinddragelseselementer, hvilket umiddelbart
ikke er tilfældet for 1. tilbud. De to tilbud kan derfor ikke umiddelbart
sammenlignes.
Ansøger anfører ingen medfinansiering. Jf. retningslinjerne skal ansøger
medfinansiere min. 10% af de samlede udgifter. Der kan i tilfælde af
tilsagn max støttes med 45.000 kr.

Indstilles til tilsagn om max kr. 45.000 med
krav om min. 10% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Hovedpuljen medfinansieres
med min. 10% fra anden side.
Tilsagnet er betinget af, at ansøger kan
dokumentere ejerskab til skovarealet i form af
kopi af skøde.
Ansøger skal tage hensyn til rammerne for det
pågældende areal i forhold til
fredsskovsforpligtelserne, samt evt.
beskyttelsesforhold som i forbindelse med et
evt. etableringsprojekt vil kræve ansøgning om
dispensation.
Der opfordres endvidere til, at ansøger sikre
en væsentlig borgerinddragelse i processen.

Park & Natur oplyser, at skoven har status som fredskov samt at arealet
kan indeholde beskyttede fortidsminder og beskyttede diger. Der er
således tale om et areal, hvor der skal tages mange hensyn og der vil være
krav om dispensation ved forskellige instanser i forhold til et evt.
etableringsprojekt (mail fra Park & Natur vedhæftet intern evaluering).
Kan støttes ved Hovedpuljen, da projektet vil være et almennyttigt projekt
for hele byen.
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125-22

Hvorupgård
Borgerforening

Hjertestarter

Søgt Forsamlingshuspuljen –
bør behandles ved
Hovedpulje

24.844

LPM

Forvaltningens bemærkninger
Ansøgningen anfører, at der er langt til nærmeste hjertestarter findes ca.
20 mim. kørsel fra Hvorupgård. I flg. Hjertestarter.dk, er nærmeste
døgntilgængelige hjertestarter er placeret i Torpet ca. 3 min. kørsel fra
Hvorupgård.
Der er i ansøgningens budget kalkuleret med indkøb af hjertestarter samt
kursus for max 16 personer. Der er ikke kalkuleret med installation ved
elektriker. Der er ikke anført hvorledes drift af hjertestarteren vil blive
varetaget.
Ved tidligere tilsagn om støtte til etablering af hjertestarter er
betingelserne for støtte givet i overensstemmelse med Sundheds- og
Kulturforvaltningens principper for opsætning af hjertestartere.
Jf. disse principper skal ansøger opfylde flg. betingelser:
- hjertestarteren er frit tilgængelig døgnet rundt og
- at der gennemføres et kursus for lokale borgere i brugen deraf.
- Hjertestarteren skal registreres på alarmcentralen.
- Ansøger skal selv varetage den efterfølgende drift af hjertestarteren.
Hjertestarteren skal overholde flg. tekniske elementer:
- Forhandleren skal kunne udtrække data fra hjertestarteren og skal kunne
servicere den.
- Hjertestarteren skal have dansk stemmeguide, der opfylder
ERC's(European Resuscitation Council) retningslinjer.
- Software skal kunne opdateres og hjertestarteren skal have automatisk
selvtester og adviserer om eventuelle fejl.
Der er ikke vedlagt tekniske data for den valgte hjertestarter. Indstilles
ansøgningen til støtte vil det være ansøgers ansvar at opfylde og
dokumentere de betingelser som et tilsagn stiller af krav.
Ved tidligere ansøgninger om støtte til hjertestartere er der indstillet
20.000 kr. pr. ansøgning. Ansøger - en borgerforening - angiver, at
ansøgningen er en forsamlingshusansøgning, men det vurderes, at
projektet er et Hovedpuljeprojekt, idet en hjertestarter må anses som
værende en installation som hele byen skal have adgang til - ikke kun
besøgende til forsamlingshuset. Derfor vurderes, at
medfinansieringskravet bør være 10%. Ved evt. støtte på 20.000 kr. vil
ansøger skulle medfinansiere restbeløbet på min. 13.126 kr. hvorved 10%kravet vil være opfyldt.

125-23

Kystbyernes
fåreklappelaug

PP

125-17
PP

Mou Borgerforening

Aktivt Fællesskab
(Læskur og faste
stålhegnselementer)

Transportabelt lydanlæg til
udendørs arrangementer

Hovedpulje

Hovedpulje

19.142

17.490

Der er sket ændring i formålet fra sidste ansøgning. Derfor ligger formålet
nu indenfor AKA-puljens rammer for støtte.

Indstilling fra AKA-Indstillingsudvalg
Indstilles til tilsagn om max kr. 20.000 med
krav om min. 10% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Hovedpuljen medfinansieres
med min. 10% fra anden side.
Tilsagnet er betinget af, at ansøger overholder
de principper, der stilles til støtte af
hjertestartere:
 hjertestarteren er frit tilgængelig døgnet
rundt og
 at der gennemføres et kursus for lokale
borgere i brugen deraf.
 Hjertestarteren skal registreres på
alarmcentralen.
 Ansøger skal selv varetage den
efterfølgende drift af hjertestarteren.
Hjertestarteren skal overholde flg. tekniske
elementer:
 Forhandleren skal kunne udtrække data
fra hjertestarteren og skal kunne servicere
den.
 Hjertestarteren skal have dansk
stemmeguide, der opfylder
ERC's(European Resuscitation Council)
retningslinjer.

Software skal kunne opdateres og
hjertestarteren skal have automatisk
selvtester og adviserer om eventuelle fejl.

Indstilles til afslag.

Bestyrelsen bestemmer i følge vedtægterne, hvem der kan være med, og
der er ikke beskrevet hvilke betingelser medlemmer kan optages på. Det
antyder at foreningen er en lukket forening.

Afslaget begrundes med, at der er tale om en
lukket forening, hvor optagelse af medlemmer
afgøres af bestyrelsen. Jf. puljens retningslinjer
kan der kun søges støtte til projekter, der
henvender sig til en bred og åben målgruppe.

Mou borgerforening ønsker at klage over afslaget fra forårsrunden, og
ønsker på baggrund af dette en genbehandling. Klagen er vedlagt som
bilag.

Indstilles til tilsagn om max kr. 15.741 med
krav om min 10% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.

Mou borgerforening forklare i klagen de ulemper der er forbundet med, at I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
være henvist til at låne ved andre. F.eks arrangementer på samme dage
støttet ved AKA-Hovedpuljen medfinansieres
osv.
med min. 10% fra anden side.
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125-14

Nørholm og omegns
Borgerforening og
Samråd

Opholds- og
oplevelsesplatform
Bavnshøj - Nørholm

Hovedpulje

50.000

Ansøgningen er ikke helt tilstrækkelig oplyst på alle punkter.
Der ansøges om supplerende tilskud til bålhytte og informationsmateriale.
Bålhytteprojektets samlede budget er min. 460.000 kr., og ansøger
oplyser, at der er tilvejebragt anden medfinansiering på en mindre andel
af budgettet.

LPM

Ansøger har efter ansøgningsfristen fået afslag fra den fond, hvor der er
søgt om hovedparten af projektets omkostninger. Hermed er
hovedandelen af finansieringsbehovet ikke tilvejebragt.
Budgettet er kun underbygget med et tilbud på bålhytte/shelters, men
øvrige budgetposter er skønnet/udokumenteret.

Indstilling fra AKA-Indstillingsudvalg
Indstilles til afslag.
Afslaget er begrundet med, at ansøgningen
ikke er gennemarbejdet mht. konkrete aftaler
med samarbejdspartnere, usikkerhed mht.
projektets omkostningsniveau samt
finansiering.
AKA-Indstillingsudvalg tilkendegiver, at
projektet virker interessant, og opfordre
ansøger til at arbejde videre med ideen.

Der er dialog med Park & Natur om drift og vedligehold (brugsretsaftalen),
men parterne har ikke underskrevet aftalen endnu.
Projektet beskriver, at infomateriale skal udarbejdes i samarbejde med
Moesgaard Museum i Aarhus, og materialet formidles via sociale medier
og VisitAalborg. Ansøger har ikke formaliserede samarbejdsaftaler på plads
endnu, men oplyser, at der er positive mundtlige aftaler.
Ligeledes er projektorganiseringen med involvering af Aalborg Kommune
ej heller formaliseret.

125-4
LPM

Samrådet for
Grindsted og
Uggerhalne

Multibanen i Grindsted
(Nyt slidlag)

Hovedpulje

20.000

Uddybende mail fra ansøger er vedhæftet "Intern evaluering" - ekstern
mailkorrespondance.
AKA-puljen har i 2013 ydet støtte til etablering af BMX-, Skate- og
beachvollybaner på samme lokalitet. Nærværende ansøgning vedr.
renovering af multibanen er ikke et tidligere AKA-støttet projekt.

Indstilles til afslag.
Afslaget begrundes med, at det er praksis, at
puljen ikke yder støtte til multibaner.

Jf. Retningslinjerne for puljen kan AKA-puljen ikke give støtte til drift, men
der er i flere tilfælde fx givet tilsagn til renoveringsprojekter bl.a. i forhold
til legeplads-aktiviteter. Eksisterende praksis i Forvaltningen er dog, ikke at
bevillige støtte til etablering af multi- og bandebaner.
Ansøger er ikke momsregistreret. Der ansøges om midler jf. vedlagte
tilbud på 22.662 kr. som er opgjort excl. moms. Projektets samlede
omkostninger er 28.328, hvoraf ansøger skal erlægge min. 10% af de
dokumenterede udgifter, dvs. 2.833 kr.
Samrådets vedtægter nævner ikke, hvorledes foreningens midler skal
anvendes i tilfælde af opløsning. I flg. Aalborg Kommunes anbefalede
vedtægter til samråd, nævnes, at "hvis foreningen opløses skal eventuelle
ikke forbrugte midler fra Aalborg Kommune returneres. Den resterende
formue uddeles til almennyttige formål i Aalborg Kommune.".
125-21
PP

Store Ajstrup
Borgerforening

Udvidelse af eksisterende
legeplads med Svævebane

Hovedpulje

45.000

Svævebanen vil kræve en byggetilladelse, hvilket skal indregnes i
projektets samlede pris. Ligeledes vil det kræve en godkendelse fra en
autoriseret legepladsinspektør før det må bruges. Disse omkostninger er
ikke medtaget i det ansøgte beløb.
Ansøger oplyser, at firmaet bag ikke mener der er behov for faldsand pga.
højden på svævebanen. Dette har vist sig ikke at være rigtigt, da
kommunens legepladsinspektør mener, at det kun er teoretisk, at en bane
kan godkendes med græs som underlag. Derfor er der behov for at lave et
faldunderlag af sand.

Indstilles til tilsagn om max kr. 50.000 med
krav om min 10% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Hovedpuljen medfinansieres
med min. 10% fra anden side.
AKA-Indstillingsudvalg vurderer, at tilladelse til
etablering af svævebane er betinget af, at der

3

ID

Ansøgers /
Foreningens navn

Projekttitel

Hvilken del af AKA puljen
søges?

Ansøgt beløb ved
AKA-puljen

Forvaltningens bemærkninger

Indstilling fra AKA-Indstillingsudvalg
etableresen sikkerhed- faldunderlag. Ansøger
får tilsagn om flere midler end ansøgt, således
at der er medfinansieret etablering af
faldsandsunderlag.
Tilsagnet er betinget af, at projektet kan
forhåndsgodkendes af kommunens
legepladsinspektør samt, at projektet kan
opnå byggetilladelse og
ibrugtagningstilladelse.

125-18

Vadum
Borgerforening

Nye flagstænger

Hovedpulje

35.250

Vadum er en vækstby, og derfor skal projektet have betydning for et større Indstilles til afslag.
opland. Vurdere man flagstænger har det, så skal der regnes med en
medfinansiering på 10 %. Flagstængerne monteres på fod, men
Afslaget begrundes med, at ansøgninger fra
lovligheden af opstilling af disse bør undersøges ved Veje og Trafik.
byer med Vækstpotentiale skal projektet, jf.
gældende landdistriktspolitik, have betydning
Ansøgte med en lignende ansøgning i foråret, og fik afslag.
for et større opland. Der er ikke AKAIndstillingsudvalgs vurdering, at en flagallé har
en sådan betydning.

VHG - Vester
Hassing
Gymnastikforening

Bord og stole til eSport

Hovedpulje

11.069

Vester Hassing er jf. Landdistriktspolitikken en by med vækstpotentiale og
ansøgningen skal derfor have betydning for et større opland.

PP

125-2
LPM

Etablering af E-sportsfaciliteter må formodes at kun en trække brugere nok særligt unge - fra et større opland.
Ansøgningen er forelagt Fritidsafdelingen, der oplyser, at
- Aktiviteten placeres på den lokale skole, der stiller lokale gratis til
rådighed mod at kunne benytte faciliteten i mindre omfang i
undervisningen
- At projektet er støttet af Fritidsafdelingen med 15% af omkostningerne
Det må formodes, at medlemskab af foreningen kræves for at kunne
benytte faciliteten. Det har været praksis i Forvaltningen ikke at yde støtte
til idrætsfaciliteter, der kræver medlemskab for, at faciliteten kan
benyttes.

125-24
LPM

Volsted & Omegns
Borgerforening

Udeliv i Volsted
(Grill, køkkenudstyr og
telt)

Hovedpulje

11.134

Ansøger mangler endvidere at beskrive, hvorfor der er behov for specielle
gamerstole. Ansøger nævner selv, at eleven sidder og spiller i 2 timer ad
gangen, hvorfor en alm. kontorstol eller mødelokalestol burde kunne
dække behovet. Det har tidligere været Forvaltningens praksis kun at
bevillige støtte på max 500 kr. pr. stol
Telttilbud er for ringe kvalitet.
Frokostjazz søgte ved tidligere ansøgningsrunde og fik afslag pga.
kvaliteten. Ansøgte senere med kvalitetstelt og fik tilsagn til ca 4 x så dyrt
telt (næsten samme størrelse, 4x6 m).

Indstilles til afslag.
Afslaget begrundes med, at der er krav om
medlemskab for at kunne benytte
faciliteterne. Jf. Puljens retningslinjer skal
projekter henvende sig til en bred og åben
målgruppe.
Ansøger opfordres til, at søge puljer, der har et
idrætsmæssigt sigte.

Indstilles til tilsagn om max kr. 24.000 med
krav om medfinansiering af de dokumenterede
udgifter efter følgende fordeling.


Ansøgningen rummer også køkkeninventar. Det bør drøftes, hvorvidt
denne denne del af ansøgningen hører til i AKA-forsamlingshus-puljen og
dermed 25% medfinansiering?


køkkenudstyr med 25%
medfinansiering af de
dokumenterede udgifter til max kr.
6.569, jf. budget i ansøgningen, og
grill med min. 10 % medfinansiering
af de dokumenterede udgifter til max
kr. 12.395 jf. budget i ansøgningen.

I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Hovedpuljen og AKA-
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Indstilling fra AKA-Indstillingsudvalg
Forsamlingshuspulje medfinansieres med hhv.
min. 10% og min. 25% fra anden side.
Køkkenudstyr betragtes som
forsamlingshusinventar og støttes derefter
under AKA-Forsamlingshuspuljen, mens grill
betragtes som anden inventar, og støttes
derfor under AKA-Hovedpuljen.
Ansøger skal indhente tilbud på et telt, der
min. kan holde i 5 år, jf. puljens praksis.
Resttilsagn kan indgå i finansiering heraf, dog
således at ansøger medfinansierer med min.
10% af de dokumenterede udgifter.
Ansøger skal fremvise og -sende
dokumentation til Forvaltningen, for den
telttype ansøger mener opfylder kravet.

5

Ansøgninger til AKA-Forsamlingshuspulje
ID
125-29

Ansøger /
Foreningens navn
Ajstrup
borgerforening

Projekttitel
Udskiftning af gaskedel og
beholder

Hvilken del af AKA puljen
søges?
Forsamlingshuspuljen

Ansøgt beløb ved
AKA- puljen
55.064

JTM

Forvaltningens bemærkning
Ansøgningen har tre elementer:
1. Udskiftning af gaskedel og beholder: Den nuværende gaskedel er 19 år
gammel, og der er ikke planer om at føre fjernvarme til Ajstrup.
Udskiftning må derfor anses som relevant.
2. Ny yderdør: Der er vedlagt fotodokumentation af nuværende dør.
Udskiftning er bestemt tiltrængt.
ansøger har glemt at medregne moms.

Indstilling fra AKA-Indstillingsudvalg
Indstilles til tilsagn om max kr. 41.298 med
krav om 25% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.

3. Ny indbygningsovn: til erstatning for gammel ovn.
Der er ikke indregnet medfinansiering.
125-31

Brændskov
Forsamlingshus

Udskiftning af vinduer og dør
i udhus.

Forsamlingshuspuljen

21.927

JTM

Der er tale om udskiftning af vinduer og dør i udhus, der bruges til
opbevaring af forsamlingshusets/borgerforeningens grej.
Der er vedlagt fotodokumentation, der viser at dør og vinduer er i meget
dårlig stand.
Der er ikke opgivet medfinansiering.

125-32
JTM

Den selvejende
Institution
Langholt Hallen

Borde/bænkesæt

Forsamlingshuspuljen

37.312

Borde og bænkesæt til hallens udearealer.
Langholt Hallen er registreret som forsamlingshuslignende lokale.

Indstilles til tilsagn om max kr. 16.445 med
karv om 25% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.
Indstilles til tilsagn om max kr. 28.984 med
krav om 25% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.

Der er opgivet medfinansiering.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.
125-33

Dokkedal
Borgerforening

Handicapvenligt toilet

Forsamlingshuspuljen

39.583

JTM

Renovering og omdannelse af toilet til handicaptoilet.
meget relevant projekt.
det er ikke dokumenteret, at projektet overholder standarder for
handicaptoilet. Men da der er tale om et mindre projekt i eksisterende
rammer, er det næppe rimeligt at kræve.
Der er opgivet medfinansiering.

Indstilles til tilsagn om max kr. 39.583 med
krav om min. 25% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.
Det er en betingelse for tilsagnet, at
foreningen involverer kommunens
tilgængelighedsrådgiver i indretningsplanen og
at der dokumenteres byggetilladelse.

125-10
PP

Egense
Borgerforening

Foldeborde og stole

Forsamlingshuspuljen

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.

Indstilles til tilsagn på max kr. 5.625 med krav
om min. 25 % medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.

Overført til efterårsrunden med begrundelse i forsamlingshusmateriel.
Medfinansiering vil stige til 1.875 kr.

I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.

AKA kan støtte projektet med maksimalt 50.000 kr. i alt
Foreningen udlåner til medlemmer. Det må de ikke jf.
kommunalfuldmagten; i tilfælde af støtte skal det ske ved leje til
markedspris og ikke have et omfang der overstiger foreningens eget brug.

Det er en betingelse for tilsagnet, at stole og
borde ikke udlånes til medlemmerne, men at
der afregnes en lejeafgift, der svarer til
markedsprisen for leje af stole og borde.
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Ansøgt beløb ved
AKA- puljen

Forvaltningens bemærkning

Indstilling fra AKA-Indstillingsudvalg

Afslagsbegrundelse - forårsrunden 2018:
AKA-indstillingsudvalg har vurderet, at ansøgningen omhandler
forsamlingshusinventar. Der er ikke inden ansøgningsfristen anmodet om
dispensation fra behandlingstidspunktet for ansøgningen. AKA-puljens
forårsrunde behandler kun ansøgninger til AKA-puljens Hovedpulje. Jeres
ansøgning vil derfor blive overflyttet og behandlet i forbindelse med
efterårets Forsamlingshuspulje.
125-34

Ferslev
Borgerforening

JTM

Udskiftning af lamper i sal og
etablering af
udendørsbelysning

Forsamlingshuspuljen

27.936

Udskiftning af lamper i og udenfor forsamlingshuset.
obs: det er den billige model med glasskærme, som er valgt. Derfor er
prisen, som er opgivet i ansøgningen billigere end det samlede tilbud.
Der er opgivet medfinansiering.

Indstilles til tilsagn om max kr. 27.938 med
krav om min. 25 % medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.

125-12
PP

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.

Indstilles til tilsagn om max kr. 40200 med
krav om min. 25% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.

Der er ikke tale om et akut opstået problem eller andet, der gør at
ansøgningen bør behandles nu.

I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.

Ansøgningen bør derfor overføres til forsamlingshusrunden i efteråret.
Medfinansieringskravet stiger derfor til 25%, hvilket beløber sig til 13.800.
kr.
125-26

Fritidshuset Dall
Villaby

Nye borde og stole til
festsalen

Forsamlingshuspuljen

25.000

JTM

Der er tale om borde og stole til Fritidshuset.
Fritidshuset har tidligere været støttet som "forsamlingshuslignende
lokale".

Indstilles til max kr. 25.000 med krav om min.
25% medfinansiering af de dokumenterede
udgifter.

Der er vedlagt billeddokumentation af de nuværende borde og stole. Heraf I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
er det konkrete behov dog svært at fastslå.
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.
125-28
LPM

Gistrup Samråd

Gateway til Lundby Bakker
(Forprojekt/projektering af
forsamlingshus)

Søgt Hovedpulje – bør
behandles ved
Forsamlingshuspuljen

45.000

Forprojekt vedr. projekteringsmateriale af forsamlingshus/fritids- og
kulturhus til brug ved fundraising mv. af et etableringsprojekt.
Et evt. etableringsprojekt er afhængig af proces og beslutninger
vedr. Gateway til Lundby Bakker-projektet, som Aalborg Kommune
samarbejder med foreningslivet i Gistrup om.
Da projektet alene vedrører projekteringselementer kan der ikke
umiddelbart stilles krav om tilkendegivelse fra lodsejer, men af hensyn til
vurdering af projektets bæredygtighed vil en sådan tilkendegivelse være
hensigtsmæssig at forlange dokumenteret.
Ansøger har ansøgt Hovedpuljen. Da ansøgningen vedr.
forsamlingshus/forsamlingshuslignede samlingssted skal den derfor
behandles efter kravene til ansøgning ved AKA-forsamlingshuspuljen.
Dvs.at medfinansiering min. skal udgøre 25 % af de samlede omkostninger,
hvilket ansøger selv gør opmærksom på og vil være indstillet på at
tilvejebringe. Ansøgning kan således i forhold til det ansøgte beløb max
støttes med 43.880 kr.. Dog kan det evt. justeres i forhold til de faktiske
udgifter jf. tilbud fra arkitektfirmaet, som lyder på max 50.000 kr,. således
at ansøger i tilfælde af tilsagn på 50.000 kr. skal tilvejebring en
medfinansiering på min. 12.500 kr.

Indstilles til tilsagn om max kr. 37.500 med
krav om min. 25% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.
AKA-Indstillingsudvalg vurderer, at ansøgning,
der vedr. projektering af et forsamlingshus skal
behandles i AKA-Forsamlingshuspuljen. I flg.
praksis for AKA-puljen skal ansøgninger støttet
ved AKA-Forsamlingshuspuljen medfinansieres
med min. 25% fra anden side.
Tilsagnet er betinget af, at midlerne kun
benyttes til projektering af
forsamlingshusbygning. Ligeledes skal det
dokumenteres, at ejer af det areal, hvor
forsamlingshuset forventes placeret, er
indforstået med, at der projekteres for et
forsamlingshus samt, at projektet er i
overensstemmelse med beslutninger i det
store Gateway-projekt.

7

ID

Ansøger /
Foreningens navn

Projekttitel

Hvilken del af AKA puljen
søges?

Ansøgt beløb ved
AKA- puljen

Forvaltningens bemærkning

Indstilling fra AKA-Indstillingsudvalg

I projektbeskrivelsen beskrives, at projektering af forsamlingshusdelen
udgør 40% af udgiftsbehovet. Det er uklart, hvad ansøger mener de
resterende 60% skal anvendes til. Dog fremgår det af tilbuddet, at
projekteringsopgaven til 50.000 kr. incl. moms kun vedrører
forsamlingshus. Et evt. tilsagn må være betinget af, at midlerne kun bruges
til projektering af forsamlingshus og i overensstemmelse med beslutninger
i det store Gateway projekt.

125-6

Halkær Kro &
Kulturhus S/I

Toiletrenovering

Forsamlingshuspuljen

49.201

JTM

Der er tidligere givet tilsagn til lignende forprojekter, fx til projektering af
nyt forsamlingshus i Sdr. Tranders ved AKA-puljens efterårsrunde 2014,
som ligeledes blev behandlet som en forsamlingshusansøgning og dermed
krav om medfinansiering på min. 25%.
Der er tale om meget nedslidte og utidssvarende toiletter.
Der er ikke vedlagt billeddokumentation, men toiletternes stand er
beskrevet i ansøgningen, og forvaltningen er bekendt med denne.
Der arbejdes dog, som ansøger også oplyser, samtidig med et større
ombygningsprojekt, som hvis det bliver realiseret, sandsynligvis vil omfatte
de nuværende toiletter.
Det er tvivlsomt, om den renovering, som der ansøges til her, vil kunne
indgå i dette større projekt.
Omvendt er det, som ansøger beskriver, endnu usikkert om og hvornår det
store projekt vil blive gennemført.

Indstilles til afslag.
Afslaget begrundelse med, at ansøger
sideløbende med ansøgte projekt, arbejder
med et større renoveringsprojekt, der kan
forventes at involvere den bygningsdel, hvor
toiletterne ligger. Dermed er det uklart,
hvorvidt ansøger kan opretholde projektet i de
5 år som kræves jf. puljens retningslinjer.
Ansøger kan genansøge, når det store
renoveringsprojekt er afklaret.

125-11

Hvorupgård
Borgerforening

Forbedring af udstyr til
madlavning

Forsamlingshuspuljen

9.026

Der er tale om ansøgning fra et forsamlingshuslignende lokale.
Ansøgningen er overført fra forårsrunden.

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.

Indstilles til tilsagn max kr. 9.026 med karv om
min. 25% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.

Der er ikke vedlagt dokumentation for det nuværende udstyrs stand, men
forvaltningen er bekendt med at køkkenet generelt er meget slid.
Forvaltningen er desuden bekendt med, at der et lokalt madlavningshold,
der benytter køkkenet i vinterhalvåret, samt at køkkenet benyttes i
forbindelse med fællesspisninger, revy og andre arrangementer.
125-8

Komdrup
Forsamlingshus

Ny fordør og nye emhætter

Forsamlingshuspuljen

30.600

Da foreningen ikke er momsregistret er prisen på projektet 32.000 kr. +
5000 kr. Medfinansieringen er derfor 25% af 37.000 kr. som er 9.250 kr.

PP

Indstilles til tilsagn om max kr. 27.750 med
karv om 25% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.

Forvaltningen er bekendt med forsamlingshusets stand.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.

125-35
JTM

Kultur- og
Borgerhuset
HAMMER BAKKER

Anskaffelse af borde og stole

Forsamlingshuspuljen

30.900

Borde og stole til det nyetablerede forsamlingshus.
må betragtes som meget relevant.
der er opgivet medfinansiering.

Indstilles til tilsagn om max kr. 33.128 med
krav om min. 25% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.
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125-19

Ansøger /
Foreningens navn
Kulturbrugsen

JTM

125-9

Lundby Fonden

PP

Projekttitel
Aktiviteter i Kulturbrugsen
(Gardiner, projektor og elklaver)

Fælleshuset Lundby
samlingen
(vedligeholdelse samt nye
stole og borde, hjemmeside)

Hvilken del af AKA puljen
søges?
Forsamlingshuspulje

Forsamlingshuspuljen

Ansøgt beløb ved
AKA- puljen
44.598

41.955

Forvaltningens bemærkning

Indstilling fra AKA-Indstillingsudvalg

Ansøgningen gælder projektor mv., gardiner og elektrisk klaver.
Behov er beskrevet i ansøgningen.
Tidligere ansøgninger vedr. lignende inventar har været behandlet som
ansøgninger vedr. forsamlingshus (og ikke i hovedpuljen)
Ansøger opgiver medfinansiering svarende til 25%.

Indstilles til tilsagn om max kr. 44.598 med
krav om min. 25% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.

Kan søges via forsamlingshuspuljen, da museet bruges som sådan. Dog
falder hjemmesiden udenfor en forsamlingshusansøgning, mens en
"soldat" kan vurderes som kunst. Medfinansieringsgraden er derfor 25 %
på ansøgningen.

Indstilles til tilsagn om max kr. 24.038 med
krav om min, 25% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.

Lundbyfonden opnår årligt et tilskud på 10.000 kr. som lokalarkiv under
Aalborg Stadsarkiv til opretholdelse af sine arkivforpligtelser.
AKA har før sagt, at man ikke ønsker at støtte lokale museer mere.
Uden hjemmeside er ansøgningen på 38.955 kr., og det giver en
medfinansiering på 9.738,75 kr.

I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.

I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.
Tilsagnet er betinget af, at tilsagnsmidlerne
bruges til flg.
 Energibesparende ændringer (LEDbelysning mm)
 Malergrej
 Udskiftning af indvendig dør
 Indkøb af borde og stole
Tilsagnet dækker ikke hjemmeside samt
renovering af ”soldat”

125-5

Nr. Kongerslev
Borgerforening

Udskiftning af gasfyr og
etablering af varmestyring

Forsamlingshuspuljen

50.000

Behov er beskrevet i ansøgningen.

PP

Indstilles til tilsagn om max kr. 50.000 med
krav om min 25% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.

125-27

Nøvling
Forsamlingshus

Køkken-service

Forsamlingshuspuljen

50.000

PP

Kan med det ansøgte beløb opnå 48.676 kr. i støtte fra AKA
Forvaltningen er bekendt med servicens stand.

Indstilles til tilsagn om max kr. 48.676 med
karv om min 25% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.

125-3
PP

Remisen i
Dokkedal

Nye stole og borde

Forsamlingshuspulje

26.972

Stedet har mange ligheder med Lundbyfonden, som et lille lokalt museum.
Dette er dog arbejdende. Og projektet understøtter arbejdet med
oplevelseszonen Aalborg Kyst. Der er ikke som i tilfældet med
Lundbysamlingen tale om et forsamlingshuslignende lokale, da
borgerforeningen i Dokkedal selv har en pavillon til dette formål.
Ansøgers kontaktperson oplyser at
- Det er ham der har rådgivet til indkøb af faste stole frem for klapstole, da
det er mere robust.
- At borgerforeningen kan låne materiellet.

Indstilles til tilsagn om max kr. 22.082 med
karv om min 25% medfinansiering ad de
dokumenterede udgifter.
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.
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125-13
LPM

Ansøger /
Foreningens navn
Sønderholm
Borgerforening

Projekttitel
Borde og Mikrofoner

Hvilken del af AKA puljen
søges?
Forsamlingshuspuljen

Ansøgt beløb ved
AKA- puljen
41.813

Forvaltningens bemærkning
Ansøgning overført fra Forårsrunden 2018 - Hovedpuljen.
Indstilles ansøgningen til støtte bør det være på forsamlingshuspuljevilkår, dvs. medfinansiering på 25%.

Indstilling fra AKA-Indstillingsudvalg
Indstilles til tilsagn om max kr. 34.844 med
krav om min 25% medfinansiering af de
dokumenterede udgifter.

Ansøger oplyser, at foreningen bruger skolens hal til borgerforeningens
I flg. praksis for AKA-puljen skal ansøgninger
aktiviteter. Byen har ikke eget forsamlingshus eller forsamlingshuslignende støttet ved AKA-Forsamlingshuspuljen
lokale. Der er ikke vedlagt erklæring fra Skolen om, at Borgerforeningen
medfinansieres med min. 25% fra anden side.
kan benytte skolens hal til foreningens aktiviteter og til depot for bordene.
Man må formode, at ansøgers forhold minder om situationen i Fjellerad,
hvor borgerforeningen også benyttet skolens aula. Fjellerad er tidligere
støttet af AKA-puljen vedr. ansøgninger om ikke-nagelfast inventar, hvilke
foldeborde må anses som værende.
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