Støttede projekter
2018

Flere friluftsaktiviteter i Vendsyssel,
både til lokale og turister.
I denne folder kan du se hvilket projekter som LAG Nord
har støtte på deres bevillingsmøder i løbet af 2018.
I LAG NORD har vi et stort vi ønsker om ikke kun at være
en uddelings LAG – men også en udviklings LAG
På foreningens årlige evalueringsmøde blev det besluttet
at LAG Nord skulle arbejde for at der kommer flere ud i
naturen, både lokale og turister. Det skal ske i et
samarbejde med kommunerne og turist organisationer,
samt ikke mindst aktørerne på området. De skal alle have
ejerskab til det fremadrettet. Det er selvstændigt mål at
foreningslivet og de frivillige skal inddrages mest muligt.
Vi vil være meget påpasselige med at blive et supplement
til det eksisterende. Vi vil ikke gå kommuner og
turistorganisationer i bedene. Det blev præciseret at vi
skulle nå ud til alle dansker og ikke kun ”natur nørderne”.
I første omgang er vi gået i dialog med turistforeningerne
og aktører i andre dele af landet som laver noget der
mindre om vores tanker.
Frode Thule Jensen
Formand LAG NORD

Gang i Den Gamle Materielgård

Projektholder:
Multivikaren v/Michael Nielsen
Mail: nejstskov@mail.dk
Mobil: 21 29 59 67

Blomsterbutik

Samarbejde og
synlighed for lokale
fødevareproducenter

Etablering af faciliteter til
udviklingen af kajak- og vandsport
ved åen og havet ved Voersaa.

Projektet har til formål at øge byens attraktion for lokale
og besøgende/turister gennem etablering af faciliteter,
som kan danne grundlag for udøvelse af kajaksport på
Voer Å og Kattegatkysten ud for Voersaa, Nordjylland.
Projektet omfatter etablering af anløbsbro, ophalingssted
samt bygninger, der dels kan rumme klublokaler for en
nystartet kajak-roklub og dels stille anløbspladser,
offentligt toilet mv. til brug for gæstende roer, herunder
organiserede fra andre kajakklubber og øvrige
udefrakommende kajakroere.

Modtagelses- og
oplevelsesscenter,
turistinfo og åbent slot

Projektholder:
DEN GREVELIGE OBERBECHCLAUSEN-PEANSKE FAMILIEFOND
Mail: hrj@derfor.eu
Mobil: 40 88 13 05

Turistudvikling og
udvidelse af sæson
på havnen i Strandby

Projektholder:
Fællesvirke Strandby
Mail: PL@JLSKIB.DK
Mobil: 41 24 77 55

Udendørs Event rooms ved
Thorup Aktivitetshus

.

Keramoda er et smukt keramikværksted
beliggende den gamle sognefogedgård i
hovedgaden i Lønstrup. Værkstedet, der
har eksisteret i 40 år.
For at skabe en bedre helårs turisme og
åbenhed/samarbejde ønskes følgende
etableret:
• Forbedre vores udendørsareal, så
bevægelsen imellem butikkerne her i
området bliver bedre
• Få bygget tre mindre hytter til helårs
udlejning, så kursister kan følge leret fra
dag til dag.
• Til sidst indrette en mindre cafe.

Ideen bag projektet er at skabe en international platform,
hvor man kan få 3D printet stor skala produkter/prototyper i
1:1 str. dog max (1x1x1m) emner. Det er pt ikke muligt at få
et automatisk tilbud på stor skala 3D print( 1x1x1m). En
kombination mellem en BIG Rep ONE 3D printer og et
produkt fra Digifabster, som er en cloudbaseret web
platform, kan denne platform skabes. Det unikke i projektet
er at få koblet printeren sammen med platformen så selve
bestilling og fremstilling af emnerne sker automatisk. Stor
skala 3D print er pt. kun muligt gennem korrespondancer
med underleverandører fra forskellige lande i verden.
Totale budget: 1.120.000 kr.
Tilsagn LAG NORD: 300.000 kr.

Formålet med at etablere Danmarks nordligste og
hyggeligste julestemning er, at holde liv i en lille
landsby også om vinteren. Derfor er byen med Ålbæk
Handels- og håndværkerforening i spidsen sat sig for at
gøre noget selv. Projekt har flere formål - at få byen til
at stå endnu mere sammen - at gøre noget helt særligt
i den kolde tid - at sikre omsætning og dermed holde liv
i byens erhvervsliv - og at tiltrække gæster udefra til
overnatningssteder..

Projekt Nyt Gulv i
Borgernes Hus, Uggerby
Uggerby Borgerforening er initiativtager til at få renoveret
gulvet i Borgernes Hus i Uggerby.
Huset er rammen om mange forskellige aktiviteter i område,
så som art, fastelavnsfest, voksenfest (80'er fest), foredrag,
aftenhøjskole, kortklub aftener, loppemarked, badminton
m.v.. Derudover er huset udlejet til begravelseskaffe, fester
m.v. Der er et stort opland der er engageret i huset, der
udelukket drives ved frivillig arbejde.

Projektholder:
UGGERBY-BORGERFORENING
Mail: jespersup66@gmail.com
Mobil: 20 22 36 97

Nordic Symposium on
Non-Urban
Development

Projektets overordnede idé er, ved at afholde Symposiet, at
samle interesserede fagfolk, ildsjæle, iværksættere, politikere
og praktikere til dialog, ideudvikling, og gerne igangsættelse,
af nye og innovative aktiviteter der fremmer udvikling af
attraktive landsbyer og landdistrikter med fokus på erhverv,
kultur, kunsthåndværk og livskvalitet for borgere.
Derudover er det, ved at afholde arrangementet med
udgangspunkt i Vendsyssel og Tolne, intentionen at styrke
samarbejdet omkring udviklingen af kommende initiativer i
landsbyer og landdistrikterne i Vendsyssel eksplicit.

Tversted Stadion Hotspot for
outdooraktiviteter

Bindslev-Tversted Idrætsforening og Tversted Borger- og
Turistforening samarbejder om udviklingen af faciliteter
og aktiviteter i Tværsted, for borgere og områdets
mange gæster og turister. I nærværende projekt
etableres fleksible servicefaciliteter til flere af
idrætsforeningens og borgerforeningens aktiviteter.
Faciliteterne kan også anvendes af andre foreninger,
erhvervsdrivende samt til uorganiserede aktiviteter.
Der er fokus på friluftsliv, idræt og bevægelse for alle
aldre, men faciliteterne giver også rum til helt andre
aktiviteter.
Konkret etableres en multifunktionel kajakgarage og to
strandhåndboldbaner på stadion.

KONTAKTINFO:
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Koordinator: Tove Fønss
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