Ordinær generalforsamling
2021
LAG Himmerland 2014-2020
Torsdag den 19. august 2021 – kl. 19.00
Sted: Thorsgaard Efterskole, Wiegårdsvej 2, Hobro

Nye flydebroer i Hobro Både- og Fiskerihavn
Projektholder: Hobro Både- og Fiskerihavn
Støttet af LAG Himmerland i 2020
Budget: 1.036.000 kr. / LAG-tilsagn: 300.000 kr.
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Formandens ord
Velkommen til generalforsamling i LAG Himmerland.
2020 var et på alle måder mærkeligt år - også for LAG Himmerland.
Begrænsningerne i at mødes lagde en dæmper på foreningens aktiviteter – i LAG Himmerland er vi glade
for, at vi gennemførte to godt søgte ansøgningsrunder og afsatte en sensommerdag til at besøge tidligere
støttede projekter og igen fik set, hvordan LAG-støtten løfter kreativiteten og energierne i vores
lokalsamfund.
I 2020 havde de danske LAG flere penge at støtte projekter med, idet regeringen afsatte en ekstra pulje
penge til grønne ansøgninger.
Dermed havde vi til årets to ansøgningsfrister dels den almindelige pulje med ca. 1,6 mio. kr. og ekstra
758.000 kr. grønne midler. Dertil kunne vi som altid ’genbruge’ støttekroner, der kommer tilbage fra
opgivne projekter eller projekter, der ikke udnytter hele deres tilsagn.
Til årets første indstillingsrunde, januar 2020, fik LAG 10 ansøgninger – de 6 blev indstillet til tilsagn ved
ministeriet for i alt 760.000 kr. til almindelige projekter og 360.000 kr. til særlige grønne initiativer.
Årets anden indstillingsrunde, juni 2020, bød på 13 ansøgninger – heraf blev 10 indstillet til tilsagn.
Ca. 1,7 mio. kr. gik til almindelige LAG-projekter og ca. 380.000 kr. til særligt grønne initiativer.
Se oversigt over de indstillede projekter i 2020 sidst i denne rapport.
Bestyrelsen er glad for, at der fortsat er mange gode ansøgninger i feltet - heriblandt nogle spændende
højdespringere, som vi ser frem til at følge i de kommende år.
Med disse indledende ord vil jeg henvise til de kommende sider i bestyrelsens rapport for 2020 og takke
bestyrelsen, koordinator, projektholdere, Rebild og Mariagerfjord kommuner og vores brede netværk for et
godt samarbejde igen i 2020.
God læselyst og god generalforsamling.

Niels Juel Nielsen
Formand for LAG Himmerland
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Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af stemmetællere.
Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år
samt beslutning om godkendelse heraf.
Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse
af resultatopgørelse og balance.
Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse
heraf.
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Ad punkt 8:
På valg i 2021 er:
Fra medlemsgruppen Borgere:
Gitte Holm
Fra medlemsgruppen Foreninger:
Gert Rubæk, Boldrup Museum
Christoffer Lykke Andersen, Bælum Borgerforening
Fra medlemsgruppen Erhverv:
Niels Juel Nielsen
John Astrup
Henning Børgesen
Suppleanter er valgt for 1 år ad gangen – på valg i 2021 er:
Fra medlemsgruppen ”Borgere”: Søren Konnerup, Skørping.
Fra medlemsgruppen ”Foreninger”: Anders Andersen, Skelund.
Fra medlemsgruppen ”Erhverv”: Torben Holmgren, Mariager.

Efter generalforsamlingen er der oplæg ved to lokale LAG-støttede projekter:



Festival of Europe, Mariager
Grønne Uderum til unge, Thorsgaard Efterskole
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Bestyrelsens rapport for året
Projekter og ansøgninger
I 2020 afviklede LAG Himmerland to indstillingsrunder.
Den ene var allerede meldt ud med frist i november måned 2019 og indstilling i januar 2020.
Anden – og sidste frist i 2020 – faldt medio maj måned med indstilling sidst i juni.
Dette fordi 2020 var planlagt som sidste år i indeværende programperiode (2014-2020) og
Erhvervsstyrelsens LAG-sekretariat (Erst) havde derfor meldt ud, at alle nye projekter skulle være indstillet
til ministeriet senest pr. 1.7.2020.
At alle danske LAG fik et komprimeret forår med afvikling af alle frister inden sommeren og indstilling af
nye projekter op til den 1. juli medførte en sagsbehandlingspukkel i det centrale LAG-sekretariat på Falster,
som betød, at nogle af de indstillede ansøgninger fra sommeren 2020 først fik deres tilsagn 9 måneder
senere.
Dette er meget utilfredsstillende og problemstillingen er rejst gentagne gange over for ministeriet og har
skabt stor frustration for ansøgere, der har ansøgt LAG om tilsagn tilbage i foråret 2020.
Infomøder
P.g.a. corona restriktionerne blev der ikke afholdt de sædvanlige info-arrangementer for nye ansøgere i
2020, men søgningen har alligevel været tilfredsstillende.
I LAG Himmerlands område er der en bred vifte af finansieringskilder til lokale projekter, hvilket er positivt
og giver ansøgere mulighed for at søge forskellige muligheder for finansiering af deres ideer og giver
foreninger mod på at sætte projektideer i søen.
Møde med nye tilsagnshavere
Koordinator inviterer hvert år nye projektholdere til obligatorisk møde forud for opstarten af deres projekt.
Disse møder er effektive til at fange spørgsmål og usikkerheder, ansøgere måtte stå med ift. opstart af
projektet.
Mange ’fejl’ bliver undgået ved fra starten at tage fat på de kendte benspænd ift. regler og rammer i et
LAG/EU-tilsagn ligesom projektholderne ved mere om, hvad der skal til for at slutmaterialerne kan
godkendes i den sidste fase af projektforløbet og tilsagnet udbetales.
LAG tour 19. september
Bestyrelsen mødtes en varm sommerlørdag morgen og drog på bustur til en håndfuld støttede projekter i
det østlige LAG-område. Turen startede med morgenkaffe og glutenfrit morgenbrød hos ”Glutenfri Bageri” i
Hadsund, gik videre til en fin ”Udvandrerudstilling” på Spillemandsmuseet i Rebild og fortsatte med besøg
til ”Heniushytten” i Rebild Bakker”. Herfra gik det mod øst via ”Bælum Butikshus” for at nå frem til
vandrehjemmet ”Den Gode Søvn” i Øster Hurup. I Als hørte vi om ”Kilometermolen” og frokostsandwiches
blev efterfølgende købt ved ”Slagteren i Als”, for at blive indtaget i solen under ”Trætophytterne/ Løvtag”
ved Als Odde. Dagen afsluttedes med kaffe og friskbagt rugbrød og udsigt til den nye ”Saunahytte” ved
Hadsund Roklub.
Ved alle projektet blev vi mødt med engagerede lokale ildsjæle, der stolte viste resultatet af deres LAGstøttede projekter frem. En meget givende og opmuntrende lørdag – en herlig tradition er etableret!
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Årets indsats ift. målene i udviklingsstrategien
LAG Himmerlands strategi fokuserer på via støtte til lokale projekter at medvirke til at:
 skabe nye lokale arbejdspladser og forøget erhvervsaktivitet samt
 at gøre det attraktivt at bosætte sig i Rebild og Mariagerfjord kommuner - og vælge at blive
boende.
Det er bestyrelsens ambition, at de erhvervsrettede projekter tildeles 60% af tilskudsmidlerne og de
bosætningsstyrkende aktiviteter 40%.
Fordelingen mellem de to overordnede indsatser viser ved udgangen af 2020 at:
 De erhvervsrettede projekter har fået tilsagn for i alt ca. 5,9 mio. kr. = ca. 55 % af tilskudsmidlerne.
 De lokale levevilkårsprojekter har fået tilsagn for 5 mio. kr. = ca. 45 % af tilskudsmidlerne.
I perioden 2015-2020 har LAG Himmerland støttet projekter for: 10.967.873 kr.

LAG-støttede projekter har løftet en samlet investering på minimum 41,5 mio. kr.
LAG-projekter skal selv finde mindst 50% af deres finansiering.
I LAG Himmerland betyder dette, at den samlede investering fra de LAG støttede projekter i området ved
udgangen af 2020 ramte mere end 41 mio. kr. Det svarer til, at LAG-midlerne ’geares’ næsten 4 gange.
Eller: for hver krone, LAG giver i støtte til et projekt, opnås som minimum den firdobbelte investering i
Rebild og Mariagerfjord kommuner.
Som minimum, idet mange LAG-støttede projekters budgetter skæres til ift. LAG-tilsagnet for at smidiggøre
udbetalingsforløbe. Dvs. LAG midlerne målrettes dele af et projekt og den dertil knyttede afregning - og
ikke nødvendigvis det fulde projekt. Den reelle samlede investering derfor større end ovenstående tal viser.
I overensstemmelse med strategimålene er det især erhvervsprojekter inden for turismefremme,
oplevelsesøkonomi og lokal fødevareproduktion, der finder vej til støtte.
Mht. ramme-/levevilkårsprojekter får LAG især ansøgninger om etablering af nye eller opkvalificering af
eksisterende aktivitets og -samlingssteder for brede målgrupper. Disse projekter hviler på et stærkt
fundament af frivillig indsats og en kampgejst, som vores område er kendetegnet af.
Projekterne skaber nye og bedre rammer for nye aktiviteter, øger den lokale sociale kapital og gør samtidig
lokalområderne mere attraktive for bosiddende og kommende tilflyttere.
Én indsats, der endnu ikke er så stor søgning til er indsatsen vedr. ”Kultur på tværs” under indsatsen
Levevilkår. Projekter som ”Kalk–Kilder–Kunst” på Rebildcentret og projekt ”100-personers salen” skal nok
løfte en del, men bestyrelsen ser gerne flere projektinitiativer på dette område.
Sidst i beretningen findes en oversigt over de projekter, der har fået tilsagn i perioden 2015-2020, med
hvilke beløb – og hvordan de fordeler sig geografisk.
Mange projekter har flere effekter, end de umiddelbart vil lægge ’hovedet på blokken’ for – fx har LAG
Himmerland støttet flere små lokale erhvervsprojekter, der i egen optik primært har en økonomisk effekt,
men som også viser sig at have betydning for et lokalområdes sociale liv.
At der dukker nye lokale småerhverv op, at lokale jobs bibeholdes eller eksisterende lokale små
virksomheder udvikles, får en afsmittende effekt på et mindre bysamfunds sociale og kulturelle liv – det
giver god livskvalitet at bo i et område, der er ’i live’ og har en underskov af lokale arbejdspladser. Flere
projekter kan altså have flere effekter (på fx det sociale og kulturelle liv) i et lokalområde end de oplyste
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effekttal viser i afrapporteringerne, da de mere bløde effekter ikke afspejles i slutrapporterne fra en del
erhvervsrettede projekter.

Kvaliteten i de støttede projekter
Bestyrelsen diskuterer løbende projekternes kvalitet, og der er generel tilfredshed med niveauet af
ansøgningernes kvalitet. Der er stadig plads til flere innovative og utraditionelle projekter med ”waweffekt”, som kan inspirere kommende ansøgere og tiltrække opmærksomhed og besøg udefra. Dette bliver
løbende meldt ud via pressemeddelelser i de lokale medier og på info møder op til ansøgningsrunderne –
og ønsket om ”waw”-effekt tager mange ansøgere som en udfordring.
Ud over forventede nye lokale arbejdspladser er der således igen med årets støttede projekter skabt
forbedrede rammer for det lokale kulturliv og frivillige liv for mange tusinde borgere.

Samarbejde med det lokale liv og offentlig myndigheder
LAG Himmerlands bestyrelse og koordinator deltager – i normale år – løbende i møder og
temaarrangementer afholdt af de to LAG-kommuners landdistriktsudvalg/landsbyudvalg. Koordinator
”netværker” løbende med kolleger i forvaltningerne og repræsentanter for det lokale foreningsliv.
Såvel Rebild som Mariagerfjord Kommune har fokus på udvikling af landdistrikterne med politiske strategier
og økonomiske ressourcer i råd og forvaltninger, der understøtter det lokale frivillige arbejde.
Kommunerne prioriterer ligeledes forvaltningsmæssig og politisk repræsentation i de lokale landdistriktsråd
og landsbyråd.

Samarbejde og netværk med andre LAG
På nationalt niveau har LAG-koordinatorerne et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af geografi og
strategier. LAG Himmerlands koordinators primære koordinator-kolleger er de nordjyske LAGkoordinatorer – her er et meget aktivt og tæt netværk etableret. Ofte klarer netværket dagens
udfordringer, uden at ministeriets LAG-sekretariat bliver forstyrret.
Det gode og tætte netværk mellem de 27 koordinatorer landet over er en stor styrke i det daglige arbejde i
LAG-sekretariatet. På nær én LAG (Nord-Vest Sjælland), driver landets koordinatorer et én-mands LAGsekretariat. Arbejdsopgaverne er bundet af regler og bekendtgørelser fra Erhvervsstyrelsen, så der er tæt
sparring mellem landets koordinatorer og stort udbytte af de løbende netværksmøder såvel regionalt, i det
vestdanske netværk og de fælles landsdækkende møder arrangeret af Erhvervsstyrelsens LAG-sekretariat.

LAG-sekretariatet (Erhvervsstyrelsen/ fra 2020 Bolig og Planstyrelsen)
Der er generelt en god dialog med LAG-sekretariatet på Falster ift. de igangværende projekter og driften af
LAG-forening og bestyrelse.
På landsplan opleves det dog, at såvel projekter som drift af bestyrelser rammes af stigende kravmængde.
Især virker det til, at revisionerne bliver mere og mere rigide. Udfordringerne er italesat overfor LAGsekretariatet.

Kommunal støtte og opbakning
LAG Himmerland har gennem alle år nydt god opbakning til indsatsen fra begge LAG-kommuner.
Koordinator har god kontakt til begge kommuners konsulenter på landdistriktsområdet og
erhvervsområdet.
Fra 2018 har begge LAG-kommuner givet tilskud til driften af LAG med hver 60.000 kr. årligt. Denne
ordning kører som minimum resten af den igangværende programtid (til og med 2022).
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Fremtid
Rammerne for et kommende program med LAG-indsats er ikke kendt endnu, men der er iværksat en
overgangsordning for 2021 og 2022, så bestyrelserne kan køre videre indtil det kommende program bliver
endelig vedtaget i Bruxelles og Danmark.
2021 og 2022 bliver travle år.
Mange aktiviteter og projekter skal afsluttes og udbetales.
En ny forening skal etableres, en ny bestyrelse vælges og en ny strategi udarbejdes for fremtidens LAG
indsats.
Vi glæder os til udfordringerne og håber på stort engagement i etablering af rammerne for den kommende
LAG-indsats i Rebild og Mariagerfjord Kommuner.
For der er ingen tvivl: LAG-indsatsen gør en forskel i udviklingen af vores landdistrikter.

For bestyrelsen,
Niels Juel Nielsen
Formand for LAG Himmerland 2014-2020
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Hjørnestenene i LAG-Himmerlands strategi
ERHVERV:
Målsætning 1

Målsætning 2

Målsætning 3

Målsætning 4

Styrke turisme-,
oplevelsesaktiviteter og
events gennem
udnyttelse af
stedbundne ressourcer.

Styrke afsætningsmulighederne for små
virksomheder, der
producerer og sælger
lokale produkter.

Støtte iværksættere og
fastholde og udvikle
eksisterende
virksomheder.

Støtte og fremme
mikrovirksomheder og
små virksomheder samt
tiltag, der fremmer
bæredygtig økonomi.

Sammenhængende
oplevelseskæder

Støtte etableringen af
fællesskaber for
afsætning af lokale
produkter.

Særlig fokus på unge
iværksættere.

Etablering af
iværksættermiljøer.

Netværk og samarbejde
med fokus på
videndeling og
inspiration

Klynger og
samarbejdsfora.

Adgang til naturen.
Bygge ovenpå
eksisterende events
Branding og profilering
af området

Udvikling af lokale
produkter – herunder
fødevarer og
turismeprodukter.

Iværksætteri på
turismeområdet.

Afprøvning af
bæredygtige teknologier
og nye
samarbejdsformer.
Virksomhedsetablering.

LEVEVILKÅR:
Målsætning 1

Målsætning 2

Målsætning 3

Målsætning 4

Fastholde og øge
bosætning.

Styrke stedbundne
potentialer.

Støtte og udvikle
bæredygtige
naturaktiviteter.

Kultur som katalysator.

Mindste afstande
mellem mennesker (IT,
stier m.m.).

Aktivere lokale
stedbundne potentialer.

Bedre adgangsforhold
til naturen + større
sammenhæng i LAGområdet.

”Kultur på tværs”.

Nye aktiviteter og
synliggørelse af disse
Attraktive muligheder
især for børnefamilier.

Styrke og understøtte
lokal social kapital.

Alsidige kulturfaciliteter
og kulturelle
mødesteder.

Naturformidling.
Gøre lokalområdet
attraktivt for omverdenen
/ brande og
markedsføre.

Aktive uderum for
specifikke målgrupper.

Kulturelle fyrtårne, der
styrker selvforståelsen
og
sammenhængskraften i
LAG Himmerlands
område.
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Projekter støttet af LAG Himmerland gennem årene
(numrene henviser til kort over LAG-området på sidste side i beretningen).
2015:
1. Bælum Butikshus ApS / afsluttet
Ansøger: Bælum Butikshus ApS
Etablering af nyt 1000 m2 butikshus i landsbyen Bælum, funderet i et bredt samarbejde mellem frivillige
borgere og nuværende købmand. Der er rejst ca. 400 borgeraktier i projektet - og i butikken bliver der ud
over ny købmand også plads til mødested for frivillige og udstilling af lokale varer.
Budget: 7.950.000 kr. / Tilsagn: 300.000 kr.
2. Nye kreative værksteder i Nørager / afsluttet
Ansøger: Kultur og Medborgerhuset Kig Ind
Indretning af nye lokaler i kulturhuset for at matche den store interesse for at mødes om aktiviteter i
Nørager og deltage i de mange kulturelle arrangementer. Målgruppen og brugergruppen repræsenterer
alle aldersgrupper og der er fokus på at etablere flere tilbud for flygtninge i huset for at styrke
integrationen.
Budget: 348.000 kr. / Tilsagn: 100.000 kr.
3. Golf og Gourmet Mariagerfjord / afsluttet
Ansøger: Hobro Golfklub på vegne af 7 lokale aktører
Etablering af fælles markedsføringsportal, samarbejde og feriepakketilbud mellem hoteller, restaurationer
og golfklubber i Rebild og Mariagerfjord med henblik på at styrke brandingen af golfferie overfor især det
tyske, norske og danske marked.
Budget: 421.000 kr. / Tilsagn: 150.000 kr.
4. Aktivitetssted for friluftsfolk / afsluttet
Ansøger: Mariager Kajakklub
Etablering af fælles helårs friluftshus for alle, der bruger naturen i og omkring Mariager. Kajakfolk,
mountainbikere, vandrere, pilgrimme, vinterbadere m.fl. I første fase opbygning af råhus.
Budget: 900.000 kr. / Tilsagn: 270.000 kr.
5. Borgernes Sundhedshus i Nørager / afsluttet
Ansøger: Nørager Sundhedshus ApS
Etablering af moderne sundhedshus i nedlagt bankbygning i Nørager og sammenkobling af læge- og
tandlægepraksis. Målet er at fastholde lægekorpset, etablere et sundhedsfagligt samarbejde i huset - og
sikre, at det også i fremtiden er attraktivt at overtage praksisser i byen.
Budget: 1,2 mio. kr. / Tilsagn: 179.000 kr.
6. Nyt restaurationskøkken Bramslevgaard / afsluttet
Ansøger: Lene Bidstrup, Bramslevgaard
Opbygning af nyt hotel- og restaurationskøkken for at matche den stigende efterspørgsel på faciliteter til
fester & romantiske bryllupper, konferencer og weekendophold. Projektet er en af flere faser. Der
fokuseres på at investeringen skal have positiv effekt på såvel miljø som klima.
Budget: 1.205.000 kr. / Tilsagn: 280.000 kr.
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7. Etablering af Slagterbutik i Als, fase II / afsluttet
Ansøger: Jan Holt Petersen
Opstart af slagterbutik i Als, Mariagerfjord Kommune. Der tilknyttes eget røgeri og satses på forarbejdning
og salg af egne slagtervarer af høj kvalitet. Slagteren ligger lunt i svinget ift. kommunens største
turistområde og med mange passerende gæster - potentielle kunder - hele året rundt.
Budget: 392.000 kr. / Tilsagn: 156.794 kr.
8. Nyt maritimt overdæk på fjordbåden Svanen / afsluttet
Ansøger: Driftsselskabet Svanen ApS
Renovering og ny indretning af det øverste dæk på motorskibet "Svanen" for bedre lyd- og varmeisolering
og for at dækket fremstår mere maritimt. Målet er fastholdelse af arbejdspladser via salg af flere
charterture og større søgning til sommerens togter på Mariager Fjord mellem byerne Hadsund, Mariager og
Hobro.
Budget: 300.000 kr. / Tilsagn: 150.000 kr.
9. Vækst via netværk, Mariager / afsluttet
Ansøger: Mariager Handelsstandsforening
Iværksættelse af netværksskabende udviklingsproces (temamøder, foredrag, afklaringsforløb) med fokus på
etablering af tæt samarbejde mellem Mariager Handelsstandsforening og Mariager Turistforening - med
inddragelse af alle interesserede aktører i Mariager. Målet er et styrket samarbejde mellem byens
handlende, fastholdelse af serviceniveauet og en positiv branding af Mariager som handels- og turistby.
Budget: 129.500 kr. / Tilsagn: 64.536 kr.
10. Udvidelse af St. Binderup Kro / afsluttet
Ansøger: Hans Ravn Kristensen, St. Binderup Kro
Ombygning af nedlagt cafeteria til ny værelsesfløj for at styrke kroens overnatningskapacitet og udnytte
tomme bygninger til nye attraktive faciliteter.
Budget: 1.069.000 kr. / Tilsagn: 286.380 kr.
11. Opstart af glutenfri bageri, Hadsund / afsluttet
Ansøger: Lone Bladt Klemmensen og Martin Jensen
Etablering af 100% glutenfri bageri med mulighed for udvidelse til produktion af andre glutenfri produkter.
Bageriet får butikssalg ved produktionsstedet og satser derudover på nethandel og dag-til-dag levering.
Budget: 446.000 kr. / Tilsagn: 176.500 kr.
12. Multihus og shelters, Skørping / afsluttet
Etablering af friluftssted med shelters og åben bålhytte ved DDS Spejdernes hytte i Skørping. Stedet bliver
tilgængeligt for alle interesserede i lokalområdet, som vil kunne nyde godt af adgangen til naturen.
Budget: 261.000 kr. / Tilsagn: 75.000 kr.
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2016:
13. Det nye Hobro Medborger- og kulturhus - Hobro Medborgerhus / afsluttet
Med projektet skabes bedre rammer for såvel traditionelle og utraditionelle aktiviteter, der har et socialt og
kulturelt sigte, så huset bliver et sted, hvor generationer mødes om fælles aktiviteter. Støtte til materialer.
Budget: 271.650 kr. / Tilsagn: 101.500 kr.
14. 100-personers salen - Kinorevuens Venner / afsluttet
Indretning af nyt kulturhus i Skørping i tilknytning til Kinorevuen og Kulturstationen. Det nye kulturhus
udfylder et behov for at kunne lave mindre arrangementer - filmaftener, musikarrangementer, temadage
og workshops. Ønsket er at etablere nye kulturelle traditioner og ramme nye målgrupper - og give plads
også til de smalle tilbud.
Budget: 1.062.000 kr. / Tilsagn: 500.000 kr.
15. Mariager Sejlklub Grøn Opholdsgård - Mariager Sejlklub / afsluttet
Etablering af rekreativt område ved Mariager Sejlklub med plads til spisning og udendørs aktiviteter ved
vandet. Projektet henvender sig til klubbens medlemmer, havnens tilsejlende gæster og alle andre, der har
lyst til at spise medbragt mad ved vandet. Sejlklubbens udeområder er et trækplaster for turister om
sommeren, og håbet er, at flere vil vælge at blive 'lidt længere' i byen, når der er flere muligheder for
ophold ved vandet.
Budget: 303.000 kr. / Tilsagn: 57.800 kr.
16. Udendørs ridebane med dommertårn og nye spring - Skørping Rideklub / afsluttet
Rideklubben ønsker med en funktionel udendørs ridebane med tilhørende dommertårn og forhindringer at
udvide mulighederne for udendørsaktiviteter på alle tider af året. Der er stor interesse for ridning i området
omkring Skørping, men de eksisterende faciliteter har ikke levet op til krav og ønsker, derfor nu fornyede
ideer og rammer.
Budget: 147.500 kr. / Tilsagn: 73.750 kr.
17. Kulturel og social innovation i Rørbæk - Rørbæk Kultur- og Borgerforening / afsluttet
Projektet indeholder en gennemgående energirenovering af et genopblomstret lokalt kultur- og borgerhus.
Energirenoveringen skal frigive både økonomiske og menneskelige ressourcer til at starte nye aktiviteter i
Rørbæk og omegn - initiativet er taget af en ny generation frivillige ildsjæle, som vil genoplive aktiviteter og
mødesteder i landsbyen.
Budget: 610.000 kr. / Tilsagn: 294.000 kr. Projektet er afsluttet og udbetalt.
18. Etablering af knækbrødsbageri, Arden - Bageriet Grangaarden / afsluttet
Indhold: indkøb af maskiner til brug i lokal produktion af gourmetknækbrød. Opskrifterne er nordisk
inspireret. Ansøger har i en kort periode testet knækbrødene i en mindre produktion, produktet er slået
godt an og en større supermarkedskæde har vist interesse - så nu geares produktionen til en større
volumen. Ansøger forventer at kunne oprette 3-5 lokale arbejdspladser i produktionen og etablere sig som
en socio-økonomisk virksomhed.
Budget: 627.000 kr. / Tilsagn: 250.700 kr.
19. Kalk, Kilder og Kunst, Skørping – Rebildcentret / afsluttet
Indhold: udarbejdelse af et interaktivt museums- og oplevelseskoncept i forbindelse med Rebildcentret –
med fokus på formidling af kalkens, kildernes og den lokale kunsts historie til det bredest mulige publikum.
Budget: 340.000 kr. / Tilsagn: 125.000 kr.
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20. Multifunktionel multibane med playalivevæg, parcour mm. - Blenstruphallen / afsluttet
Indhold: Baseret på et fantastisk bredt - og forpligtende - samarbejde mellem foreningerne i landsbyen
Blenstrup etableres et multifunktionelt aktivitetsområde centralt i byen med nær placering til
daginstitutioner, skole/SFO og sportshal. Ud over de 'almindelige' faciliteter i en multibane suppleres med
rammer for og udstyr til parkour, crossfit, seniormotion, agility og fitness.
Budget: 624.000 kr. / Tilsagn: 159.500 kr.
21. Indretning af ny tilbygning på Hotel Bramslevgaard - Hotel Bramslevgaard / afsluttet
Indhold: køb af inventar og indretning af værelsesfløj, konferencelokaler og opholdsrum i ny udvidelse af
lokalt spise-, fest- og konferencehotel. Bramslevgaard har opnået stor popularitet som familiedrevet og
lokalt funderet overnatnings- og konferencested nær en af de store perler i LAG-området: Bramslev Bakker
ved Mariager Fjord. Hotellet vil med de nye faciliteter i endnu højere grad kunne medvirke til at tiltrække
turister og brande LAG-området som attraktivt ferie- og besøgsmål.
Budget: 1.055.000 kr. / Tilsagn: 200.000 kr.
22. Lodsens Gaard, kulturhistorisk spisested - Lodsens Gaard I/S / afsluttet
Indhold: restaurering af firelænget bindingsværksgård fra 1799 i Helberskov v/ Als, så den optræder flot og
indbydende. Hovedhuset skal fungere som spisested - handicapvenligt og energirigtigt. Gårdens oprindelige
stemning og kulturhistoriske islæt ønskes bibeholdt i bygningerne og målet er, at gæster fra sommeren
2017 kan nyde et godt måltid mad bygget på lokale råvarer fra slagter og grønsagshandlere til en
overkommelig pris. I det afgrænsede gårdmiljø vil der være udeservering og mulighed for at købe en is.
Budget: 370.000 kr. / Tilsagn: 150.000 kr.
23. Renovering af landbrugslænge til nyt posterværksted - Din Møbelpolstrer / afsluttet
Indhold: Ombygningen vil skabe mere plads til større polstringsopgaver og kurser i møbelpolstring, som der
har vist sig efterspørgsel efter. Andre kurser vil omhandle maling med kalk/kridt og endelig vil ansøger
afholde kurser i håndsyning og forarbejdning af kernelæder. Målet er at skabe endnu en arbejdsplads i det
lille enmandsfirma. Med et nyt værksted vil ansøger kunne reducere varmeudgifterne betragteligt.
Budget: 250.000 kr. / Tilsagn: 124.000 kr.
24. Spar Bælum / delikatesse / projektet opgivet
25. Præsentationsmateriale for innovativt udstillingsmiljø i Mariager Saltcenter - Dansk Saltcenter
(Mariager) / afsluttet
Indhold: Mariager Saltcenter ønsker at skabe en saltudstilling over konceptet: ”mikro-makro univers”, hvor
gæsten aktivt, sjovt og legende deltager i saltets mangfoldige fortælling. Et mikro-makro univers, hvor de
vante dimensioner blive vendt på hovedet, og man oplever verden med nye øjne og perspektiver.
Tilsagnet målrettes udarbejdelsen af et præsentationsmateriale, der beskriver visionen og konceptet for
den nye saltudstilling / mikro-makro-konceptet, som skal bruges i fundraisingen hos eksterne
samarbejdspartnere.
Budget: 100.000 kr. / Tilsagn: 50.000 kr.
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2017:
26. Overdækket petanque- og multibane - Rørbæk Idrætsforening / afsluttet
Projekt: overdækket petanque- og multibane (minihal) til forskellige aktiviteter: fodbold, petanque, kroket,
badminton, basketball, skuespil og leg. Banen bliver overdækket/ lukket og dermed også brugbar
vintermånederne. Multibanen bliver 17x32 meter og projektet omfatter også en fast scene, et depotrum
samt toiletter.
Budget: 957.200 kr. / Tilsagn: 150.000 kr.
27. Bålhytte i Rebild Bakker - aktivt uderum og pausested - Rebild Kommune / afsluttet
Projekt: Opførelse af en ottekantet tipi-formet bålhytte i Rebild Bakker. Bålhytten bliver udover åbent
mødested for friluftsfolk også et udeskolerum i hjertet af Rebild Bakkers ift. geologi, natur og historie. En
base for børnehavebørn, skolebørn og gymnasieklasser samt interesserede voksne – og destinationens
mange turister.
Budget: 525.300 kr. / Tilsagn: 100.000 kr.
28. Stubhuset frem mod 2020 - Rebild Kommune / afsluttet
Projekt: Det nuværende køkken ombygges for at få to adskilte køkkener i kulturhuset - så funktionaliteten i
huset forbedres, og der kan afvikles 2 arrangementer på samme tid.
Budget: 307.556 kr. / Tilsagn: 150.000 kr.
29. Skadeguiden – v/ Solveig Værum Nørgaard / afsluttet
Projekt: Etablering af ny virksomhed med tilbud om IT-platform til skadelidte - "Skadeguiden” – med fokus
på individuel rådgivning. Skadeguiden er en digital løsning, som gennem en række spørgsmål tilpasses den
enkeltes situation med interaktiv funktion og med relevante informationer. Skadeguiden får en gratis del og
en betalingsdel. Indholdet vil blive udarbejdet af fagpersoner – ansøger (advokat), læger, økonomer,
socialrådgivere m.fl. Formidling via videoklip er den centrale kommunikationsform og der vil blive mulighed
for Skype møder.
Budget: 310.969 kr. / Tilsagn: 150.000 kr.
30. Aquablue tappeanlæg til naturligt mineralvand - Aquablue ApS / afsluttet
Projekt: at indvinde vand fra Blåkilden og i den efterfølgende produktionsproces tappe vandet på
specialdesignede glasflasker. Blåkilden ejes af ansøger og der er givet indvindingstilladelse til vandet.
Produkterne afsættes til udvalgte kundesegmenter og eksporteres til udlandet. Der skal i første omgang
produceres mineralvand, men på sigt også læskedrikke med økologiske smagsstoffer samt brus.
Budget: 956.554 kr. / Tilsagn: 200.000 kr.
31. Nye sociale og kulturelle aktiviteter i Sørup - Sørup Borger- og forsamlingshus / afsluttet
Projekt: Omfattende energirenovering af lokalt samlingshus samt iværksættelse af nye aktiviteter i Sørup.
Budget: 500.627 kr./ Tilsagn: 150.000 kr.
32. Oprettelse af vingård og vineri/ ChateauOdde – Odde Kystvineri, Als / afsluttet
Projekt: Nyt vineri i et turistmæssigt populært område langs Østkysten - besøgssted for besøgende turister
og lokale borgere. Dansk vinproduktion er i vækst og det bliver spændende med en lokal gren af vinverdenen.
Budget: 160.000 kr./ Tilsagn: 64.000 kr.
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33. Løvtag Als Odde, fase 1 - Løvtag IVS/ afsluttet
Projekt: udviklingsprojekt med etablering af turistovernatning i hytter i trætoppe i privat skov på Als Odde.
Tilhørende friluftsbad og køkkenfaciliteter.
Budget: 1,1 mio. kr. / Tilsagn: 400.000 kr.
34. Hobro Friplejehjem – forprojekt - Hobro Friplejehjem / afsluttet
Projekt: Udarbejdelse af tegningsmateriale til friplejehjem med plads til 24 handicapboliger, grønne arealer,
nyttehaver og mindre dyrehold.
Budget: 392.000 kr. / Tilsagn: 96.275 kr.
35. Nye overnatningsmuligheder på Rold Gl. Kro / projektet opgivet
36. Nyt indspilsområde - Rold Skov Golfklub / afsluttet
Projekt: Etablering af nyt indspilsområde der skaber plads til, at flere kan træne samtidig, hvorved klubbens
kapacitet udvides markant og der gives økonomiske grundlag for etablering af flere lokale arbejdspladser.
Budget: 210.922 kr./ Tilsagn: 100.000 kr.

2018:
37. Sundhedshus i Nørager etape 2 - Nørager Sundhedshus Aps / afsluttet
Udvidelse af det eksisterende sundhedshus med en mellembygning, der forbinder sundhedshuset med et
eksisterende lægehus. Mellembygningen opføres i to etager, hvor stueetagen omfatter reception og
ventelokaler samt toiletter, og hvor 1. sal indrettes som kantine og opholdslokaler samt kontorer.
Budget: 1,8 mio. kr. / Tilsagn: 200.000 kr.
38. Markedsføring og nye boformer i Rebild Øst klyngesamarbejdet - Terndrup Borgerforening / afsluttet
Gennem samarbejde promovere og synliggøre området mellem de 3 byzonbyer Terndrup, Bælum og
Blenstrup, samt oplandet med 13 landsbyer, for at tiltrække nye tilflyttere, gerne børnefamilier. Der
iværksættes dels en brandingkampagne og dels indgås et samarbejde med landskabsarkitekter, for at
fremme nye og spændende boformer i byer og landsbyer, der skal visualisere boformer som fx flergenerationshuse, boliger for singler, ældre og unge, storparceller og boliger for eneforsørgere med børn.
Budget: 212.875 kr. / Tilsagn: 106.438 kr.
39. Opgradering af motoren på Svanen - Driftsselskabet Svanen Aps / afsluttet
Opgradering af motoren på fjordskibet "Svanen", så det står klar til fremtidige sæsoner. Motoren trænger
til en grundig opdatering, der vil sikre Svanen en stabil drift og dermed bidrage til yderligere fremgang for
virksomheden Svanen. Målet er at fastholde lokale arbejdspladser og et attraktivt lokalt tilbud om sejlads
på Mariager Fjord for besøgende turister og borgere i området.
Budget: 288.770 kr./ Tilsagn: 144.384 kr.
40. Fra klubhus og forsamlingshus til multifunktionelt aktivitetshus og aktivitetsområde / afsluttet
Lokalrådet for Glenstrup, Handest og Holmgård
I et kommende nyetableret og fremtidssikret fælles aktivitetshus for tre landsbyer etableres solcelleanlæg,
som skal understøtte en miljøvenlig og økonomisk fremadrettet daglig drift. Dertil støttes inventar i huset
og etablering af udendørs aktivitetsplads for alle generationer.
Budget: 350.450 kr. / Tilsagn: 175.225 kr.
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41. Mere natur på Hobro Golfbane - Hobro Golfklub / afsluttet
Etablering af mere natur på golfklub-arealerne og adgang for offentligheden via nye stier. Ca. 12-13 hektar
jord ønskes lavet til naturområde til glæde for biodiversiteten, klubben medlemmer, gæster, og alle der
færdes i området. Enkelte områder på selve baneområdet ønskes ligeledes forbedret med mindre søer og
vandløb, til glæde for samme målgrupper. Samarbejde indgået med Mariagerfjord Kommune og Dansk
Naturfredningsforening om naturetableringen og adgangen.
Budget: 440.000 kr. / Tilsagn: 198.128 kr.
42. Stationen – unikt Kulturarvsmødested - Mariager-Handest Veteranjernbane / forlænget
Genopbygning af 92 meter perron på Handest Station, samt genopbygning af kreaturrampe/kvægfold,
renovering af brændeskur og køkkengårdshegn, dræn, fliser samt ny grusbelægning. Forbedrede
adgangsforhold for besøgende og kulturhistorisk formidling til turister og lokale borgere.
Budget: 524.000 kr./ Tilsagn: 200.000 kr.
43. Digital pylon Øster Hurup - Øster Hurup Handel / afsluttet
Etablering af info-stander centralt i byen med formidling af aktuel information om arrangementer i byen og
samtidig give byens handlende og frivillige mulighed for at reklamere for forretninger og aktiviteter.
Budget: 113.650 kr. / Tilsagn: 55.000 kr.
44. Støvring Multihus – inventar - Støvring Svømmehal af 2006 / afsluttet
Multihuset ønsker foruden svømmehal og motionscenter at tilbyde byens borgere, fritids- og
idrætsforeninger lokaler til brug for forsamlinger, foredrag, udførelse af intelligent motion, herunder Yoga,
men også holdtræning som gymnastik og andre former for holdtræning. Svømmeklubben Pingvinen med
ca. 900 medlemmer, som til dagligt benytter svømmehallen, får opfyldt et stort ønske om mere plads til
træning på land og et nyt moderne klublokale.
Budget: 267.700 kr. / Tilsagn: 100.000 kr.
45. Naturterapi Nord - Naturterapi Nord / projekt fraflyttet LAG-området
Etablering af ny virksomhed med tilbud om terapi til sårbare mennesker - i naturen. Fokus på tilbagevenden
til liv, arbejdsliv og uddannelse. Samtidig tilbydes der fysioterapi i form af massage, fysiurgisk behandling,
instruktion i bevægelse og afspænding, samt rådgivning i at færdes i naturen på trods af fysiske skavanker.
Budget: 200.000 kr. / Tilsagn: 100.000 kr.
46. Als eSport - Als Sport & Event / afsluttet
Etablering af eSport-tilbud i Als. Den primære målgruppe er børn og unge i alderen 9 - 17 år, som dyrker
eSport derhjemme og nu får glæde af eSport i foreningsregi, hvor de får sociale kompetencer samtidig med
færdighedstræning i deres passion. Klubben er også et tilbud til andre aldersgrupper om lokal IT-cafe.
Budget: 200.000 kr./ Tilsagn: 100.000 kr.
47. GASmuseet – uderum til læring, aktivitet og fællesskab - GASmuseet / afsluttet
Etablering af en indre gård med fokus på fysisk aktivitet som supplement til GASmuseets naturvidenskabsformidling. Der opbygges en "gamewall", en klatrevæg og elementer til læring om vand og energi samt
affald og genbrug.
Budget: 533.440 kr. / Tilsagn: 200.000 kr.
48. Østhimmerlands Kunstgræsbane fase 2 - Østhimmerlands Kunstgræsbane / opgivet
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49. Opførelse af Buggy bygning - Mariagerfjord Golf a/s – afsluttet
Ny bygning til opbevaring af golfbiler. Der er behov for plads til flere buggies for at fastholde klubbens
ældre medlemmer /golfspillere bliver ældre og ønsker i stigende grad at leje buggies for at kunne komme
rundt på banen. Initiativet skal styrke det lokale aktive seniorliv.
Budget: 525.000 kr. / Tilsagn: 150.000 kr.

2019:
50. Assens nye Fitness- og aktivitetsområde - Assens Motion & Fitness / klagesag
Etablering af udendørs aktivitetsområde til holdtræning og fri benyttelse af borgerne til træning og aktivt
udeliv med udstyr til styrketrænings- og cardioøvelser. Hertil et område til spil og leg - for både individuelt
og holdbaserede aktiviteter - samt borde og bænke med overdækning til brug i alt slags vejr.
Budget: 711.500 kr. / Tilsagn: 200.000 kr.
51. Ridebane til Thorsgaard Efterskole og lokale ryttere - Thorsgaard Efterskole / afsluttet
Anlæg af ovalbane/ ridebane til islænderheste. Tiltrækning af flere elever med egen hest og tilbud om
ridefaciliteter til lokalområdets hesteinteresserede. Skolen vil dele banen med lokale foreninger og være
med til at styrke samarbejdet mellem hesteinteresserede og foreningslivet i Himmerland. Med ovalbanen
vil skolen skabe nyt liv og bedre rammer for egnens ryttere såvel som skolens egne ryttere.
Budget: 634.375 kr. / Tilsagn: 300.000 kr.
52. Udvidelse og fremtidssikring af Hobro Både- og Fiskerihavn - Hobro Fiskeriforening, Både og
Fiskerihavn / afsluttet
Udvikling, fremtids- og klimasikring af bevaringsværdig kulturperle i Hobro Havn. 16 nye bådpladser og nye
brede flydebroer (klimasikring) samt opholdsrum på land og vand også for kano- og kajakroerne. Der
opsættes bænke på broerne, så lokale og turister kan ’komme på vandet’ og nyde udsigten over fjorden.
Etablering af netværk med aktører med planer for kulturelle indslag for nye målgrupper.
Budget: 1.057.000 kr. / Tilsagn: 300.000 kr.
53. Hobro International Hub - Plus Consult, Hobro / annulleret
54. Det Døde Hav – opgivet / genansøges
55. Den gode søvn - Øster Hurup Multihus og Idrætshal / igangværende
I den tidligere skolefritidsordning bliver etableret et vandrehjem ved siden af det lokale multihus.
Vandrehjemmet får 6 værelser med eget bad og toilet samt fælles opholdsrum og tekøkken. De nye
faciliteter giver mulighed for kursusophold for foreninger og erhvervsliv. Udnyttelsen af den tidligere SFO
bygning er ligeledes et godt tiltag ift. ressourcegenanvendelse og genskabelse af nyt liv i ’gamle rammer’ i
landdistrikterne.
Budget: 911.000 kr. / tilsagn: 400.000 kr.
56. Det danske Udvandrercenter - Museum Rebild
Fase tre i arbejdet med at omdanne Museum Rebild til et moderne formidlingscenter, Det Danske
Udvandrercenter/Danish-American Heritage Center, med fokus på udvandringen fra Danmark i perioden
1850 - 1920 med linjer trukket helt frem til den nutidige migration.
Budget: 166.760 kr. / tilsagn: 80.000 kr.
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57. Leg og læring giver sammenhold på tværs - Astrup Friskole / Kammas Børneunivers / afsluttet
Lokale foreninger og institutionen Kammas Børneunivers etablerer ny legeplads som samlingspunkt for
børn og unge. Kammas Børneunivers er Astrup bys naturlige samlingssted og vil med det nye
uderum/legeplads blive brugt af Kammas Børneunivers i dagtimerne og af unge og børnefamilier efter
skoletid. Kammas Børneunivers står for vedligehold og drift.
Budget: 176.800 kr. / tilsagn: 88.400 kr.

2020:
58. Saunahytte til vinterbadere - Hadsund Roklub / afsluttet
Etablering af saunahytte i tæt samarbejde mellem sejlklub, roklub og vinterbadeklub. Klubberne har samlet
en medlemsskare - og dermed potentielle brugere - på over 500. Hytten får plads til 15- 20 personer og vil
stå åben for alle medlemmer i alle ugens dage. Ikke-medlemmer kan få adgang til hytten mod betaling.
Budget: 678.500 kr. / tilsagn: 126.700 kr.
59. BPN Maker Space - Business Park Nord / opgivet
60. Uderum – grønne ungeliv og bæredygtig fremtid - Thorsgaard Efterskole / igangværende
Etablering af uderum med bålhytte og simpelt udekøkken i rustikke materialer og med nordisk
bjælkehyttepræg. Hertil ildsted med mulighed for simpel madlavning, en opbygget ovn og borde og bænke,
hvor der både kan spises, men også finde udeundervisning sted. Der plantes lægeurter, duft- og bærbuske,
der med skønne farver skaber fundament for ro og velvære i hele vores sanseapparat.
Budget: 312.500 kr. / tilsagn: 156.250 kr. GRØNNE MIDLER
61. Løvtag Als Odde – fase 2 - Løvtag ApS / afsluttet
Løvtag trætophotellets første hytte gav en ny og helt unik adgang til og overnatningsmulighed i LAGområdet. Den eksklusive trætophytte tiltrækker en ny målgruppe til området og bringer dem helt tæt på
skoven og fjorden ved Als Odde. Fase 1 var en pilothytte og fase 2 bliver en udvidelse med to hytter i
skoven ved Als Odde for at gøre Løvtag økonomisk bæredygtigt. Med i alt tre hytter vil Als Odde-området
blive kendt som en attraktiv natur-overnatningsdestination af meget høj kvalitet.
Budget: 2.600.000 kr. / tilsagn: 350.000 kr.
62. Støvring eSport - Støvring eSport // afsluttet
Etablering af eSport-klub i Støvring. Primær målgruppe er børn og unge i alderen 9 - 17 år, som gerne
sammen med andre unge vil dyrke eSport i foreningsregi. Tilbuddet skal også rumme børn og unge, som
har udfordringer ift. at blive del af et fællesskab i en forening.
Budget: 295.400 kr. / tilsagn: 146.700 kr.
63. Danmarks mest bæredygtige fodboldklub - Hobro IK / opgivet
64. Als – Byen og havet - Als Sport og Event / igangværende
”Als som destination. Molen som attraktion”. Visionen er at skabe rammerne for et rekreativt åndehul og
understøtte et velfungerende lokalmiljø. Molen skal være en attraktion, og projektets succes er afhængig af
at, der tages afsæt i naturen, lokalsamfundet, lokale interesser og de eksisterende værdier. Støtten gives til
forundersøgelse, beregninger og udvikling af det store kommende anlægsprojekt: ”Kilometer-molen”.
Budget: 400.000 kr. / tilsagn: 200.000 kr.
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65. Fremtidens Skørping Idrætscenter - Skørping Idrætscenter / igangværende
Forprojekt med brugerinddragelse i en proces, hvor målet er at udvikle "Fremtidens SIC". Forprojektet er
tilrettelagt i overensstemmelse med anbefalinger fra Lokale- og Anlægsfonden som har rådgivet ansøger i
tilrettelæggelse af proces og inddragelse.
Budget: 412.700 kr. / Tilsagn: 200.000 kr.
66. Himmelhaven - Et grønt demonstrationsprojekt - Andelsforeningen Himmerlandsbyen / igangværende
Mål: bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne. Dette gennem etablering af skov- og
terapihave. Himmelhaven vil give nye naturoplevelser og understøtte bæredygtig turisme. Himmelhaven er
et gratis tilbud, som kan benyttes af lokale, interesserede, og foreninger. Tilbuddet vil være tilgængeligt i
døgnets lyse timer og der vil ikke være adgangskrav for benyttelse af haven. Alle kan besøge Himmelhaven
og hente inspiration.
Budget: 100.000 kr. / tilsagn: 50.000 kr. - GRØNNE MIDLER
67. Naturstier ved Rebildcentret - Rebildcentrets Kultur- og Kunstfond / opgivet
68. Etablering af el-produktion via solcelleanlæg mm. - Hobro Golfklub / igangværende
Hobro Golfklub ønsker en klima og miljø investering i klubbens energiforbrug i form af udvidelse af
bestående solcelleanlæg kombineret med en batterifunktion, således klubben kan bruge al energien
produceret af solcelleanlægget. Målet er en fordobling af grøn energi og reduktion af CO2 udledning.
Budget: 500.000 kr. / indstillet beløb: 250.000 kr. - GRØNNE MIDLER
69. Outdoor ECO hotel målrettet nyt turist segment - Mariager Camping / igangværende
Mariager Camping satser på nyt og bæredygtigt overnatnings koncept: overnatning midt i naturen under
stjernehimlen - et ECO hotel. Et areal omdannes fra "klassisk camping" til "Outdoor ECO Hotel”, hvor der
tilbydes bæredygtig hotelovernatning i Shelter Domes midt i naturen og med udsigt til skov bakker og fjord.
Nemt og bekvemt, som vi kender det fra hotelovernatning og målrettet det nye Outdoor segment, der
ønsker at bo i naturen – uden at gå på kompromis med miljø og komfort. ”Glamping” er kommet til
Mariager Fjord.
Budget: 400.806 kr. / tilsagn: 200.000 kr.
70. Festival Of Europe – forprojekt - Mariager Saltcenter/ igangværende
Med udviklingsprojektet "Festival Of Europe - forprojekt og opstart mod 2022" i Mariager, skal vejen banes
for Festival of Europe 2022. Forprojektet skal skaffe opbakning i lokalsamfundet, hos de relevante
europæiske organisationer, europæiske politikere, påvise økonomisk bæredygtighed, infrastrukturel
bæredygtighed og opstart af organisation og sekretariat. Mål: europæisk folkemøde i Mariager i 2022.
Budget: 476.800 kr. / tilsagn: 238.400 kr.
71. Fra sensitiv til sansestærk - Tanke-feltet / igangværende
Udvikling af virksomheden ”Tanke-feltet” til nyt samlingssted med særlig vægt på sensitive og stressramte i
Mariagerfjord. Endvidere tilbud om styrkelse af mental sundhed, forebyggelse af stress og fastholdelse af
sensitive på arbejdsmarkedet.
Budget: 172-013 kr. / tilsagn: 86.007 kr.
72. Kultur og natur – Outdoor Hobro - Destination Himmerland / igangværende
Udvikling af outdoor-turisme i Hobro gennem et fælles samarbejde og netværk til glæde og gavn for
borgere og turister i området og udvikling af forretningsplatform for de aktører, som indgår i projektets
netværk. Udvikling af nye fælles produkter og oplevelsespakker samt afholdelse af fælles eventdage.
Budget: 300.000 kr. / tilsagn: 150.000 kr.
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73. Fra VikingLeg til VikingNor - Vikingleg IS / igangværende
Udviklingsprojekt med ny marketing- og kommunikationsplatform med fokus på at øge omsætningen med
en faktor 3 indenfor 5 år. Hertil indretning af showroom for firmaets produkter.
Budget: 433.400 kr. / tilsagn: 216.700 kr.
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Geografisk spredning af de LAG-støttede projekter:
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