Tilsagn 2017
LAG Struer-Holstebro har givet tilsagn til 10 projekter i 2017. Herunder kan du læse
korte beskrivelser af de støttede projekter, som kan være til inspiration for et projekt i
dit lokalområde.

1. Storåens Lystfiskermekka
Idom-Råsted borgerforening vil skabe et
lystfiskerparadis ved Storåen. Den
skønne natur, omkring Danmarks mest
lakserige å danner en ideel ramme for
lystfiskere. Desuden er det er oplagt at
have Plexus som et centrum for
aktiviteterne.
Projektet skal tiltrække flere besøgende til
området fra både ind- og udland. Især
tyske lystfiskere rejser gerne langt efter
gode steder. Storåens Lystfiskermekka
omfatter bl.a. overnatningsmuligheder,
lystfiskertemaer, tilbud om udstyr,
bespisning og guidning.

2. Mountainbikespor
Struer Cykelklub har fået støtte til etableringen af et mountainbikespor som skal tiltrække
mountainbikeryttere til området. Banens særpræg og udviklingsmuligheder forventes at
tiltrække brugere dels fra lokalområdet, men også i vidt omfang områdets besøgende, som
ønsker de udfordringer og oplevelser, som mountainbikekørsel giver.
Sporet kan også benyttes til andre
fritidsaktiviteter i tilknytning til
Energipark Struer - eksempelvis
trailløb. Gennem projektets udvikling
uddannes klubbens medlemmer til
etablering og vedligeholde af
mountainbikesporet.

3. Holstebro Webshop- og Kontorhotel
Holstebro Webshop- og Kontorhotel
etablerer kontor- og lagerhotel i tomme
bygninger. Ideen er at skabe en fleksibel
og billig platform for webshops og
beslægtede virksomheder, hvor det er
muligt at kombinere fleksibiliteten ved at
have lagerplads lige uden for døren.
Ønsket er at skabe en grobund for
etablering, udvikling og vækst for endnu
flere webshops, samt et stærkt netværk,
hvor forskellige virksomheder kan sparre
med og inspirere hinanden i hverdagen.
Det bliver et hus, der summer af liv,
visioner og drømme og lyst til at hjælpe
hinanden til at blive endnu bedre.

4. Natursafari i traktorbus ved Nissum Fjord
Med projektet Seaside Safari ønsker man at laver natur- og kulturture med traktorbus i området
omkring Vedersø og Naturpark Nissum Fjord.
Med udgangspunkt i denne fantastiske natur som rummer mange unikke signatur-, natur- og
kulturoplevelser, tager projektet afsæt i en massiv vækst i efterspørgslen på formidlingsture, og der
opsøges nye målgrupper som har speciel
interesse i den sjældne flora og funa, som
findes i området.
Med traktorbus får turister og fastboende
ubesværet adgang til naturen på en
inspirerende og effektiv måde, hvor der sikres
næroplevelser væk fra ’’alfavej’’. Projektet skal
skabe placemaking hvor fortællinger,
fællesskab og fysik bliver sat sammen i et helt
særligt stedspecifikt univers, der er attraktiv
for både lokale og turister.
Ansøger for projektet: Seaside Safari IVS
Projektets totale omkostninger: 429.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 214.500 kr.

5. Nørre Kærgaard Bison ”Back to basic” – etape 1
Hos Nørre Kærgaard Bison ønsker man at udvikle den nuværende gårdbutik til en attraktion som er
værd at køre efter for såvel turister som lokale.
Formålet dette projekt er at skabe nogle events, som kan
give grobund for videre udvikling af konceptet.
Med dette start-up projekt ønsker man at afholde
rovfugleshows i samarbejde med Silkeborg
Rovfugleshow, lave en pop-up restaurant i en
selskabstipi, og investere i en ny traktor med vogn til
safarikørsel.

Ansøger for projektet: Nørre Kærgård Bisonkød IVS
Projektets totale omkostninger: 463.771 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 175.000 kr.

6. Udvidelse af Hytteparken
Vedersø Klit Camping er en mellemstor campingplads med 19 hytter hvoraf 5 er med eget
bad/toilet, og med indeværende projekt ønsker man at opsætte 2 nye luksushytter. Undersøgelser
viser, at måden hvorpå man kan få flere
til at overnatte på campingpladser er
gennem mere ”luksus”, og
campingpladsen ønsker derfor at kunne
tilbyde overnatning i luksuriøse hytter.
Med projektet vil man kunne tiltrække
flere turister til lokalområdet, og skabe
merindtægt for såvel campingpladsen
som de øvrige aktører i nærområdet.
Ansøger for projektet: Vedersø Klit Camping
Projektets totale omkostninger: 526.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 150.000 kr.

7. Legeplads til børn fra 2-14 år
Husby Sogneforening har i samarbejde med Naturstyrelsen genskabt en gammel frugtplantage fra
1992, en skovsø fra 1975 samt renoveret et mindre hus, og dermed skabt et attraktivt samlingssted
for beboere og turister i Husby og omegn.
Pladsen har opstillet borde, bænke og
grill til fri afbenyttelsen, og med dette
projekt ønsker man at etablere en
legeplads i området der taler til børns
fantasi og hvor de kan udvikle deres
sanser og færdigheder.
Ansøger for projektet: Husby Sogneforening
Projektets totale omkostninger: 293.437,50 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 146.718 kr.

8. Limfjordshuset Struer
Struer Roklub og Struer Kajakklub ønsker med Limfjordshuset Struer at skabe en attraktivt
helårshus med udgangspunkt i ro-og kajakaktiviteter. Huset skal være samlingspunkt og fyrtårn for
natur- og vandsportsoplevelser ved Limfjorden, og give medlemmer, borgere og besøgene i alle
aldre lettere adgang til aktiviteter ved, på og i vandet i gode og trygge omgivelser.
Projektet har desuden til formål at
gøre en forskel for Vestjylland ved at
styrke lokal tiltrækningskraft,
bosætning og det lokale
turismeerhverv.

Ansøger for projektet: Struer Roklub
Projektets totale omkostninger: 1.650.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 450.000 kr.

9. Værelser bringes tilbage til autentiske stil
Tambohus Kro har gennem de senest været på en ny kurs som skal udmunde i en navneændring til
Tambohus Kro & Badehotel. Kroens lokaler har løbende fået den autentiske krostil med et twist af
badehotelstemning bragt tilbage og nu ønsker man at føre denne stil videre til kroens værelser og
værelsesgange.
Værelserne skal indrettes med nostalgiske
tapeter og interiør, samt et gammelt finish,
og badeværelserne skal ligeledes udføres
i klassisk stil. Ved at bringe værelser
tilbage til den autentiske krostemning,
skabes en unik helhedsoplevelse hvor der
er tænkt på hver en detalje fra booking til
afrejse.
Ansøger for projektet: Tambohus Kro I/S
Projektets totale omkostninger: 1.292.099,76 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 450.000 kr.

10. Etablering af Klosterhave ved Tvis Mølle
Foreningen Tvis Mølle Have er en forening af frivillige borgere, som ønsker at formidle viden og
oplevelser om havens planter og træer. I tilknytning til Tvis Mølle Naturlaboratorium vil man med
indeværende projektet etablere en have, der bruges til læring og formidling om bl.a. planter og deres
egenskaber.
Foreningen samarbejder med både
offentlige institutioner, samt frivillige lokale
organisationer med henblik på at anvende
naturen som løftestang for unge, udsatte og
sårbare grupper af borgere og ældre
medborgere. Der er mange aktører
involveret i arbejdet med at udvikle haven,
og udnyttelse af havens muligheder til at
skabe natur- og friluftsaktiviteter, der giver
gode oplevelser, energi og styrke til at tage
fat på læring og personlige udfordringer.
Ansøger for projektet: Foreningen Tvis Mølle Have
Projektets totale omkostninger: 454.481 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 113.620 kr.

