Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af indstilling fra Puljen til mindre lokale projekter (AKA-Puljen)
2018-070897
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, efter indstilling fra Aalborg Kommunes AktionsgruppesIndstillingsudvalg (AKA-indstillingsudvalg), at Sundheds- og Kulturudvalget godkender
den samlede indstilling af støtte på kr. 760.456 til ansøgninger ved AKA-puljen, og
at restrammen for 2018 på kr. 420.051 søges overført til budget 2019 og tillagt Puljen for større
forsamlingshusprojekter.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Puljen til mindre lokale projekter (AKA-Puljen) havde ansøgningsfrist medio oktober, hvor der indkom 31
ansøgninger. Heraf er 8 ansøgninger til AKA-Forsamlingshuspuljen overført fra Puljen til større
forsamlingshusprojekter, og 4 ansøgninger var overflyttet fra forårets ansøgningsrunde.
Den årlige ramme til AKA-puljen er på kr. 1,5 mio., hvoraf der er afsat en ramme på ca. kr. 100.000 til KVIKpuljen og ca. kr. 400.000 til AKA-Forsamlingshuspulje og ca. 1 mio. kr. til AKA-Hovedpuljen, jf. retningslinjer
for puljen.
Ved forårets ansøgningsfrist fik 8 ansøgninger tilsagn om midler til en samlet sum på kr. 255.336.
Gennem året har der været tilbagebetaling af ikke forbrugte midler på i alt kr. 35.843. Sammen med den
resterende ramme på kr. 1.144.664 var der til efterårets indstillingsrunde således kr. 1.180.507 til uddeling til
ansøgninger.
AKA-Indstillingsudvalg indstiller følgende ansøgninger ved AKA-Hovedpuljen:
Ansøger / Foreningens navn
Projekttitel
Ferslev Borgerforening
Foreningen Charity
Forsamlingshuset St. Restrup
Hvorupgård Borgerforening
Kystbyernes Fåreklapperlaug
Mou Borgerforening
Nørholm og omegns Borgerforening og
Samråd
Samrådet for Grindsted og Uggerhalne
St. Ajstrup Borgerforening
Vadum Borgerforening
Vester Hassing Gymnastikforening
Volsted og omegns Borgerforening
Indstillet i alt til Hovedpuljen

Fælles fritidsfaciliteter
Legeplads, bålhus og shelters i Dokkedal
Projektudvikling af skov i St. Restrup
Hjertestarter
Aktivt fællesskab
Transportabelt lydanlæg til udendørs
arrangementer
Opholds- og oplevelsesplatform Bavnshøj
Multibane i Grindsted
Udvidelse af eksisterende legeplads med
svævebane
Nye flagstænger
Borde og stole til E-sport

AKA-Indstillingsudvalg indstiller følgende ansøgninger ved AKA-Forsamlingshuspuljen:
Ansøger / Foreningens navn
Projekttitel

Indstilling i
kr.
50.000
Afslag
45.000
20.000
Afslag
15.741
Afslag
Afslag
50.000
Afslag
Afslag
24.000
204.741

Indstilling i
kr.
41.298

Ajstrup Borgerforening

Udskiftning af gaskedel og beholder

Brændskov Forsamlingshus
Den selvejende inst. Langholt Hallen

Udskiftning af vinduer og dør i udhus.
Borde/bænkesæt

16.445
27.984

Dokkedal Borgerforening
Egense Borgerforening
Ferslev Borgerforening

Handicapvenligt toilet
Foldeborde og stole
Udskiftning af lamper i sal og etablering af
udendørsbelysning
Belysning ved Forsamlingshusets P-plads
Nye borde og stole til festsal
Gateway til Lundby Bakker (Projektering af
forsamlingshus)
Toiletrenovering
Forbedring af madlavningsudstyr
Ny fordør og ny emhætte
Anskaffelse of borde og stole
Aktiviteter i Kulturbrugsen
Fælleshuset Lundby Samlingen

39.583
5.625
27.938

Forsamlingshuset St. Restrup
Fritidshuset Dall Villaby
Gistrup Samråd
Halkær Kro & Kulturhus
Hvorupgård Borgerforening
Komdrup Forsamlingshus
Kultur og Borgerhuset Hammer Bakker
Kulturbrugsen (Sebbersund)
Lundby Fonden
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40.200
25.000
37.500
Afslag
9.026
27.750
33.128
44.598
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Nr. Kongerslev Borgerforening
Nøvling Forsamlingshus
Remisen i Dokkedal
Sønderholm Borgerforening
Indstillet i alt til Forsamlingshuspuljen

Udskiftning af gasfyr og etablering af varmestyring
Køkkenservice
Nye stole og borde
Borde og mikrofoner

I alt uddelt ved ansøgningsrunden

50.000
48.676
22.082
34.844
555.715
760.456

Efter indstillingerne resterer der kr. 420.000 af 2018-rammen.
Puljen til støtte til større forsamlingshusprojekter, blev vedtaget ved budget 2018 med en årlig ramme på 1
mio. kr. Midlerne fra 18-rammen blev uddelt tidligere i år. Ansøgningsfristen til 19-rammen havde lige som
AKA-puljen ansøgningsfrist medio oktober.
Der har givet været anledning til lidt forvirring for ansøgere til forsamlingshusprojekter, at ansøgningsfristen
for de to forsamlingshuspuljer faldt på samme tidspunkt. Under sagsbehandlingen har Forvaltningen derfor
kontakte ansøgere af mindre omkostningstunge ansøgninger og tilbud overflytning til AKAForsamlingshuspuljen. De resterende 9 ansøgninger i Puljen til støtte af større forsamlingshusprojekter
udgør i ansøgt beløb ca. kr. 2,7 mio. og er dermed et større beløb end puljens ramme kan tilgodese. AKAIndstillingsudvalg foreslår på den baggrund, at de ikke forbrugte midler i AKA-puljen overføres til Puljen til
støtte af større forsamlingshusprojekter, således at flere ansøgninger kan tilgodeses.
AKA-KVIK-Puljen har uddelt samlet kr. 86.485 i 2018 – se bilag. I alt har puljen modtaget 18 ansøgninger og
bevilliget støtte til 14 mindre aktiviteter og events i 2018 så som foredrag, sangaftner og indslag ved byarrangementer.
Grundet proces om ny landdistriktspolitik, der igangsættes i februar 2019, og den deraf forestående
evaluering af landdistriktsområdets puljestruktur, bliver der ikke annonceret ansøgningsfrister for puljer i
første halvdel af 2019. Såfremt den nye puljestruktur er på plads og godkendt af Sundheds- og
Kulturudvalget medio efterår 2019, vil det være muligt at udmelde de nye puljers ansøgningsfrister, såfremt
der fremover opereres med en puljestruktur. (Forvaltningen vil indstille til Sundheds- og Kulturudvalget i
løbet af foråret 2019 om, hvorledes rammen til landdistriktsområdet kan udmøntes i 2019).
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Bilag:
Ansøgningsoversigt Kvik-puljen 2018
AKA-puljen, oversigtsskema - efterårsrunden 2018
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