LAG Randers-Favrskov
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Bidstrup Gods
Projektoversigt 2016
Kun få projekter er gennemført endnu, de fleste har 2 års
projektperioder

Udvidelse af Galleri Molevit - gennemført, afventer udbetaling

Ansøger: Kunsthåndværker Pia Bodil Andreasen
Samlet sum: 430.042 kr. Erhvervsprojekt
Galleriet udvides og der etableres en ny indgang og et handicaptoilet. De nye
muligheder vil øge omsætningen, ligesom udvidede åbningstider vil give flere
besøgende og fastholde en arbejdsplads.
Bevilliget: 150.000kr. fra LAG puljen

MyWall Design

Nye publikumsfaciliteter Bidstrup - gennemført

Ansøger: Bidstrup Gods v. Geert Honnens de Lichtenberg
Samlet sum: 874.836 kr. Erhvervsprojekt
Der etableres publikumsfaciliteter der muliggør tæt samarbejde med bl.a. højskoler.
Der indrettes toiletfaciliteter, herunder handicaptoilet, der indkøbes trappemaskine
og gallerigangen istandsættes. Toiletrummet indrettes i stedets stil, og der indkøbes
ekstra 20 stole. Bidstrup samarbejder med Gl. Estrup Herregårds Museum omkring
Århus 2017. Projektet bidrager til at der næsten skabes en arbejdsplads, bl.a. ved at
tiltrække flere besøgende og støtte en ny attraktion i landdistriktet.
Bevilliget: 350.000kr. fra LAG puljen

Lem Forsamlingshus, gennemført, indvielse 31. marts
Ansøger: OneStop Media v. Ole Højgaard
Samlet sum: 150.000 kr, Erhvervsprojekt
Tilsagnet dække licens m.v. til et online indretningskoncept, hvor man kan designe og
bestille personligt tapet m.v. Ønske om at etablere fysisk butik i Langå med 1-2
ansatte.
Bevilliget: LAG pulje: 75.000 kr.

Ansøger: Lem Forsamlingshus
Samlet sum: 1.658.246 kr, senere ændring til 1.045.000 kr. (frivilligt arbejde 100.000
kr.). Faciliteterne opgraderes med fokus på køkken, toiletter og fyr, hvilket muliggør
flere aktiviteter bl.a. en borgercafe og en børneunge cafe. Bevilliget: LAG pulje: 50.000
kr, Randers Kommunal LAG pulje 250.000 kr,

Øster Bjerregrav Aktivitetsplads – gennemført og udbetalt

Voldum forsamlingshus - gennemført

Ansøger: Foreningen forØster Bjerregrav Aktivitetspark
Samlet sum: 1.752.135 kr., heraf 27.500 kr. frivilligt arbejde.
Der etableres 2 legepladser, skaterpark, overdækket pavillon og der plantes træer.
Frivillige monterer skaterbanen, planter træer og lægger fliser i pavillon. Der er
indsamlet 154.000 kr. i lokalområdet
Bevilliget: LAG pulje: 50.000 kr. Randers kommunale LAG pulje 150.000 kr

Energioptimering af Hald Forsamlingshus med tag, solceller og murværk

Ansøger: Hald Forsamlingshus
Samlet sum: 1.011.920 kr., heraf 70.000 kr. frivilligt arbejde. Forsamlingshuset i Hald
energioptimeres med nyt tag med solceller, og i samme ombæring udskiftes fugerne i
huset.
Bevilliget: LAG pulje: 50.000 kr. Randers kommunale LAG pulje 100.000 kr.

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.
De nye rammer muliggør fællesspisninger med fokus på andre nationaliteters mad ,
dilettant, teaterforestillinger, madlavning, ungdomsmødested og danseskole.
Bevilliget: LAG pulje: 100.000 kr. Favrskov Kommunale LAG pulje 200.000 kr.

Udvikling af Farre Forsamlings- og Kulturhus

Ansøger: Farre Kultur og Idrætsforening
Samlet sum: 1.265.386 kr., heraf 168.000 kr. frivilligt arbejde.
Huset opgraderes med nye toiletfaciliteter, lejligheden på 1. sal, gang og garderobe får
nyt gulv, sal og skænkestue får nyt gulv og loft, varmeveksler, udvendig renovering –
terrasse, hegn, hulmursisolering og handicaprampe, fibernet og AV udstyr, og der
iværksættes nye aktiviteter.
Bevilliget: LAG pulje 50.000 kr., Favrskov kommunale LAG pulje 100.000 kr.

Udvikling og konstruktion af demonstrationsmodel af høstmaskine til
vådområder - gennemført

Ansøger: Curru-Tek v. Niels Fisker Johansen
Samlet sum: 699.074 kr. Erhvervsprojekt
Der udvikles og testes en demonstrationsmodel, der skal kunne klippe meget våde
områder. Græs m.v. fra de våde områder kan anvendes til biogas, og dyrefoder til enmavede husdyr, idet der på sigt forventes at der kan ekstraheres proteinholdigt foder
gennem forarbejdning af høstet biomasse, eftersom kvaliteten af den høstede biomasse
forventes at ligge i top. Fremmer muligheden for effektiv naturpleje af vådområder, hvis
pleje successivt vanskeliggøres pga. synkende overfladeniveau og generelt øgede
nedbørsmængder. Det er blevet svært at slå meget bløde, våde arealer, og der er behov
for innovation på området. Forventes 4 arbejdspladser 2 år efter afslutning af projektet.
Bevilliget: LAG pulje 285.000 kr.

Etablering af Bageri og Bistro, Uggelhuse

Cimbrica Whisky Destilleri

Ansøger: Cimbrica Distillery Ivs
Samlet sum: 612.000. Erhvervsprojekt
6 unge mænd er gået sammen om at starte et Whisky destilleri. Der vil blive brugt lokale
økologiske råvarer til fremstillingen. Fra whiskyen er tappet går der 3 år før den må
sælges som Whisky. Vil sælge ”moon-shine” i mellemtiden og andele i lagrede whiskytønder. Forventer 3 arbejdspladser efter 4 år.
Bevilliget: LAG pulje: 242.278 kr.

Ansøger: Lasse Povlsen
Samlet sum: 375.000 kr. Erhvervsprojekt
Ansøger har over et par år haft spisninger nogle gange om året, og der har været åbent i
bageriet 1. søndag i måneden. Cvr.nr. er oprettet i år, og det har ikke før været et
godkendt sted, da aktiviteterne var under bagatelgrænsen (oplyser ansøger). En
staldlænge indrettes med reception/bar/entre, toiletter, køkken og restaurant. Der
skabes en fuldtidsarbejdsplads og et ”besøgsturisme” sted.
Bevilliget: LAG pulje 120.000 kr.

Et aktivt samlingssted for lokalområdet

Ansøger: Vester Velling Idrætsforening
Samlet sum: 300.484 kr., heraf 12.000 kr i frivilligt arbejde. Idrætsforeningen i Vester
Velling ønsker at opgradere arealet ved idrætspladsen til et familiesamlingssted. Der
etableres legehus, 2 små tipier, hest, balancebom, klatrevæg, sansegynge og
rutchebane. Derudover grillhytte og pavillon til ophængning af hængekøjer, som
alternativ til shelters.
Bevilliget: LAG pulje 50.000 kr.

Fastholdelse af Købmandsbutik i Voldum

Ansøger: Spar v. Flemming Kristensen
Samlet sum: 460.000 kr. (65.000 kr. i frivilligt arbejde) Erhvervsprojekt
Købmandsbutikken i Voldum har haft skiftende forpagtere. Omsætningen er
tilfredsstillende, men det har ikke været muligt at allokere budget til en tiltrængt
opgradering. Butikken fremstår derfor ikke moderne. Projektet har fokus på ny
gulvbelægning, ny energirigtig belysning og et nyt indgangsparti. Beboere fra Voldum vil
levere frivillig arbejdskraft. Projektet vil medvirke til at langtidssikre den lokale butik.
Bevilliget: LAG pulje: 154.564 kr.
.

