Tapet, turister, galleri og gang i forsamlingshusene, der er 5 nye projekter på vej
5 gode projekter er blevet indstillet til støtte fra LAG Randers-Favrskov
Projekterne har en samlet sum på 4.511.016 kr, og LAG Randers-Favrskovs puljer finansierer
1.175.000 kr. Derudover indgår der frivilligt arbejde, egen finansiering og andre fonde/puljer i den
samlede sum.
3 af projekterne har en direkte jobskabende effekt (Udvidelse af Galleri Molevit, Nye
publikumsfaciliteter på Bidstrup Hovedgaard og MyWall Design), og det er håbet at der skabes 3-4
fuldtidsarbejdspladser.
Derudover er der givet tilsagn til Voldum og Lem forsamlingshus som vil arbejde med at sikre de
gode rammer omkring aktiviteter i landdistriktet.
Udvidelse af Galleri Molevit
Ansøger: Kunsthåndværker Pia Bodil Andreasen
Samlet sum: 430.042 kr,
Galleriet udvides og der etableres en ny indgang og et handicaptoilet. De nye muligheder vil øge
omsætningen, og faste åbningstider vil give flere besøgende, og bibeholde en arbejdsplads.
LAG pulje: 150.000 kr.
Nye Publikumsfaciliteter på Bidstrup Hovedgård
Ansøger: Bidstrup Gods v. Geert Honnens de Lichtenberg
Samlet sum: 874.836 kr,
For at muliggøre øget samarbejde omkring busture fra Hadsten og Nørregårds Højskole skal der
etableres toiletfaciliteter, herunder handicap toiletfaciliteter og gallerigangen istandsættes. Der
skal indkøbes en trappemaskine og kørestol, opvaskemaskine og kaffemaskine. Toiletrummet
indrettes i stedets stil, og der indkøbes ekstra 20 stole. Hjemmesiden opgraderes også. Bidstrup
samarbejder med Gl. Estrup Herregårds Museum omkring Århus 2017. Der arbejdes også med
erhvervsarrangementer m.v. Anslået at der næsten skabes en arbejdsplads.
Flere besøgende på Bidstrup, en ny attraktion i landdistriktet.
LAG pulje: 350.000 kr
Søger også andre fonde
Udvikling af bæredygtige fællesskaber i vores landsby”
Ansøger: Lem Forsamlingshus
Samlet sum: 1.658.246 kr. (frivilligt arbejde 100.000 kr)
Opretter bl.a. en borgercafe og en børne-unge cafe. Det har været for omkostningstungt at
holde huset åbent, men der er meget stor interesse for at starte nye aktiviteter.
LAG pulje: 50.000 kr Randers Kommunale LAG pulje 250.000 kr
Søger andre fonde
My Wall design
Ansøger: OneStop Media v. Ole Højgaard
Samlet sum: 150.000 kr,
Licens m.v. til et online indretningskoncept, hvor man kan designe og bestille personligt tapet
m.v. En del markedsføring. Opstart i hjemmet med ønske om at etablere fysisk butik i Langå
med 1-2 ansatte. Se http://www.mywall.design, da billeder siger mere end ord.
1 arbejdsplads, forhåbentlig 2, med en fysisk butik i Langå.
LAG pulje: 75.000 kr

Opgradering af vores lokale forsamlingshus, til formål for fællesskabet
Ansøger: Nielstrup Forsamlingshus (Voldum)
Samlet sum: 1.272.892 kr, (frivilligt arbejde 125.000 kr)
Forsamlingshuset trænger til den helt store omgang for at opretholde igangværende aktiviteter
og muliggøre nye aktiviteter. Udskiftning af vinduer, nyt køkken, nyt tag, nye toiletter, isolering
og opgradering af sale. Der etableres udgang til udeareal, som indrettes med opholdsareal, bl.a.
legeplads.
Kommende fællesspisninger med fokus på andre nationaliteters mad, dilettant,
teaterforestillinger, madlavning, ungdomsmødested og danseskole.
LAG pulje: 100.000 kr; Favrskovs Kommunale LAG pulje: 200.000 kr
Landsbyrådet 263.000 kr, Gentænk Landsbyen 35.000, søger flere fonde.

