Tilsagn 2019
LAG Struer-Holstebro har givet tilsagn til 3 projekter i første ansøgningsrunde i
2019. Herunder kan du læse korte beskrivelser af de støttede projekter, som kan
være til inspiration for et projekt i dit lokalområde.

1. Det gode liv i Tambohus/ Tambohus Naturhavn som byens torv
Tambohus Naturhavn som byens torv. For at sikre ”Det gode liv” i Tambohus,
skabe tilflytning og fastholdelse af nuværende borgere er det vigtigt med et fælles
samlingssted med masser af aktiviteter.
Med dette projekt ønsker man at udvide og moderniser
havneområdet hvor alle de enkelte delområder bliver
grundelementet for at tiltrække både turister og
lokalbefolkningen i Struer Kommune, skabe en bred vifte af
aktiviteter og mulighed for videreudvikling af
lokalsamfundet. Projektet skal samtidig understøtte de to
største erhvervsvirksomheder, Tambohus Kro og
Badehotel samt Tambosund Camping.
Ansøger for projektet: Struer Kommune

Målet er at skabe et sted, hvor folk samles og får en god
oplevelse, og hvortil man kan tiltrække både lokalområdets
borgere og turister.

Projektets totale omkostninger: 1.038.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 450.000 kr.

2. Bæredygtig kunstgræsbane – ren spilleglæde og udvikling
af Nordvestjylland
Struers fodboldklubber er gået sammen og har dannet en ny forening – Struer Kunstgræs.
Foreningens navn og formål er det samme og
udspringer af et stort ønske om at være i stand til
at spille fodbold ude hele året, hvilket ikke er
muligt i dag.
Der er igennem de senere år etableret en del
kunstgræsbaner rundt om i landet. Det har dog
vist sig, at der er problemer med microplast fra
banerne, som udledes i naturen. Struer
Kunstgræs, en nystiftede forening, der samler
seks lokale fodboldklubber, har besluttet at gå
foran og etablere Danmarks første bæredygtige
kunstgræsbaneanlæg.

Ansøger for projektet: Struer Kommune
Projektets totale omkostninger: 5.200.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 450.000 kr.

Den nye kunstgræsbane vil blive placeret i tilknytning til Struer Energi Park, hvor borgerne i
forvejen kommer for at dyrke sport og idræt. Samtidig vil banen være med til at løfte og udvikle de
fodboldklubber, der er hjemmehørende udenfor Struer-by Med etablering af det nye
kunstgræsbaneanlæg vil fodboldklubberne med ren samvittighed kunne give medlemmer og lokale
borgere herunder skoleelever de bedste betingelser for sport, sundhed og fællesskab.

3. Udvidelse af Idrætscenter Syd – ny ansøgning ren
spilleglæde og udvikling af Nordvestjylland
Nr. Felding GIF har de sidste par år haft en imponerende medlemsfremgang på ca. 150 personer.
Der er skabt flere nye tilbud såsom karate, aktiviteter for byens seniorer og løb.
Idrætscenter Syd søger støtte til at fuldende et
byggeprojekt. Projektet er et delprojekt af et større
projekt hvor man ønsker at forbedre de
eksisterende idrætsfaciliteter til et regulært
’Idrætscenter’ med motionscenter,
klublokale/mødelokale,
aktivitetsrum/forsamlingslokale, nyt og større
depotrum, foyer, garderobe, køkken,
handicaptoilet og bytorv med udendørsaktiviteter,
erhvervslokale til massør/fysioterapeut og
integreret børnehave
Ansøger for projektet: Idrætscenter Syd
Projektets totale omkostninger: 494.764 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 150.000 kr.

Målet er flere lokale fritids- og kulturtilbud generelt
og specifikt inden for idræt/motion for alle i Nr.
Felding.

I årets anden ansøgningsrund blev der givet tilsagn til følgende 3 spændende projekter.

4. Limfjordssafari Handbjerg Marina
Projektet ”Limfjordssafari Handbjerg Marina”
tager sit afsæt i Handbjerg Marina, da det
med sine fine havnefaciliteter og geografiske
placering er det ideelle sted at tilbyde
Limfjordssafari fra.

Ansøger for projektet: Seasidesafari IVS
Projektets totale omkostninger: 427.500 kr.

Med dette nye projekt omkring en
formidlingsbåd, der sejler ud fra Handbjerg
Marina, startes der en helt ny aktivitet i
Holstebro kommune. Her er samtidig
mulighed for, at gæsten kan kombinere sin
bådtur med restaurantbesøg samt nogle af de
mange andre fjord-, strand- og
marinaoplevelser.

Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 213.750 kr.

At koble safariture med båd fra Handbjerg Marina vil også give unikke muligheder for at kunne
lave koblinger i forhold til Geopark Vestjylland, Enjoy Limfjorden og andre samarbejder.

5. Interaktiv spil får gamere i gang på gymnastikgulvet.
I Skave ønsker man at flere børn og unge er i
bevægelse – især dem der bruger meget tid foran
computeren, såkaldte gamere.
Derfor er 4 foreninger samt Skave Skole og
Børnehus gået sammen med Skave & omegns
Multihus om at søge penge til et Lü Interactive
Playground. Det er et system, der via en projektor og
15 forskellige spil kombinerer leg, motion og
indlæring – når man spiller det, føles det som at være
med i et computerspil.

Ansøger for projektet: Skave og Omegn Multihus
Projektets totale omkostninger: 330.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 165.000 kr.

Det skal installeres i multisalen i Skave Multihus og
vil blive sin første af slagsen i Jylland. Udover at være et unikt tilbud til børn og unge er tanken
også at Lü Interactive Playground vil kunne øge udlejningen af multisalen i Skave & omegns
Multihus til events.

6. Fælleshus i Mogenstrup
Borgerne i Mogenstrup ønsker at ombygge den tidligere børnehave til fælleshus.
Fælleshuset skal danne ramme om de
fællesaktiviteter, der hidtil er blevet afholdt i
Mogenstrup
Forsamlingshus: fastelavnsfest,
sommerfest/sportsfest, høstfest, julefrokost,
bankospil, dilettant, fællesspisninger,
motionsgymnastik, men fremover med en
beliggenhed midt i et rekreativt område udlagt af
Holstebro kommune til kultur- og fritidsaktiviteter.
Samtidig tænkes huset også udlejet som festhus.
Med fælleshuset ønsker man at skabe bedre
rammer for samværet og større fællesskabsfølelse
Projektets totale omkostninger: 903.866 kr.
mellem borgerne i Mogenstrup, større
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 450.000 kr.
sammenhængskraft mellem de forskellige
generationer fra skolebørn til seniorerne - mellem by og land.
Ansøger for projektet: Øster Sogns Udvikling

I årets tredje ansøgningsrunde blev der givet tilsagn til følgende

7. Ejsing – Egebjerg Fælleshus
Projektets formål er, at forbedre levevilkårene for alle aldersgrupper i sognet, samt at forbedre
vilkårene for foreningernes mangeartede aktiviteter. Aktivt at skabe udvikling, - i stedet for at
affinde sig med afvikling.

Dette søges fremmet ved at tilvejebringe nye og bedre
fritidsfaciliteter og mødesteder for både børn, unge og
voksne.
Der lægges vægt på motion og bevægelse, både
indendørs og udendørs, samt mulighed for oplevelse,
dannelse, læring, kreativ udfoldelse, afholdelse af
festlige begivenheder og socialt samvær.

Ansøger for projektet: Egebjerg Hallen
Projektets totale omkostninger: 8.100.000 kr.
Betinget tilsagn LAG Struer-Holstebro: 300.000 kr.

8. Frostrum, ovne og varmeskab m.m. i
forbindelse med udvidelse af Sevel Bageri
Gennem årene har Sevel Bageri fået stadig flere
kunder, og kapaciteten har været en udfordring på
bageriet, der leverer brød til et stort opland.
Man ønsker at udvide bagerforretningen, der ikke har
en fysisk butik, men som leverer bagværk til 28
købmand og brugsforeninger i Midt- og Vestjylland og
beskæftiger i dag ca. 24 personer.
Bageriet ønsker at udvide med frostrum, nye maskiner
og nye ovne. Sidstnævnte bevirker at bageriet
fremover vil kunne levere endnu friskere brød.
Ansøger for projektet: Sevel Bageri
Projektets totale omkostninger: 1.077.737 kr.
Delvist tilsagn LAG Struer-Holstebro: 200.000 kr.

9. Tambohus Naturhavn som byens torv – fase II
Tambohus Naturhavn som byens torv" er tænkt som et
samlingssted for dem, der skal på kroen, skal bruge
havnen, skal på udflugt, skal en tur i det berømte
Hellerød Kær, skal i kajak i området eller Jegindø rundt.
Projektet er en naturlig forlængelse af fase 1, som
tidligere i år blev støttet af LAG Struer-Holstebro.
Projektet består af tre elementer: 18 nye bådepladser i et
nyt kajanlæg, flytning af det nuværende kajakområde
samt etablering af "den spanske trappe" og
Ansøger for projektet: Struer Kommune
aktivitetsområde på Krumøen, der ligger i havnen. Det
Projektets totale omkostninger: 577.049 kr.
praktiske arbejde begynder i efteråret 2019, og de nye
Delvist tilsagn LAG Struer-Holstebro: 150.000
kr.
havnefaciliteter kan tages i brug i foråret 2020 med
officiel indvielse den 4. juli 2020 i forbindelse med den årlige havnefest i Tambohus.

10. ”På sporet af Hjerm”
Borgerforeningen i Hjerm lavede i 2015 en helhedsplan for udviklingen i Hjerm. Som led
i dette arbejde blev der nedsat en Naturgruppe, der udarbejdede et forslag til sti-projekt
med titlen ”På sporet af Hjerm”. Naturgruppen indgik i 2016 samarbejdsaftale med
Geopark Vestjylland, som beskrev intentionen om at forbedre adgangen til naturen
omkring Hjerm med tilhørende faciliteter og information og gerne med et
undervisningsaspekt.
I 2017 blev dette fulgt op med en konkret henvendelse til Spor i Landskabet om støtte til
oprettelse af et Skolespor, og Geopark
Vestjylland blev involveret i udviklingen af et
samlet projekt. Projektet omfatter etablering
af to afmærkede spor ved henholdsvis
Hjerm Bæk og Hjerm Kalkmine. Sporene
etableres som trampespor med tilhørende
Ansøger for projektet: Geopark Vestjylland/Hjerm
Borgforening

information, trappeforløb og bro på
relevante steder. Der laves informations og
Delvist tilsagn LAG Struer-Holstebro: 175.000 kr.
undervisnings-shelters i tilknytning til
begge sporforløb. Sporene tænkes desuden knyttet op på undervisningsforløb som en
Projektets totale omkostninger: 1.029.000 kr.

del af Geoparkens undervisningsprogram samarbejde med Hjerm Skole.

11. Genetablering og renovering af Fjand Badeby
Om sommeren strømmer feriegæster til Fjand og
nyder godt af byens beliggenhed i de naturskønne
omgivelser ved Vesterhavet, Nissum Fjord og Husby
klitplantage. Med områdets blot 270 husstande og
mere end 1500 sommerhuse har den vestjyske
badeby Fjand store sæsonafhængige skift i antallet af
beboere.
Klitlandskabet, Vesterhavet og det naturskønne
Ansøger for projektet: Fjand Badeby I/S
område ved Sønder Nissum Fjord gør området til et
Projektets totale omkostninger: 550.946 kr.
velbesøgt sted i sommerperioden. Der er stadigvæk
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 275.473 kr.
efterspørgsel efter sommerhuse i hele området og
med dette projekt støtter man ønsket om flere turist- og overnatningsfaciliteter i
området.

12. Resen tager udviklingen i egne hænder
En gruppe af geografisk sammenhængende
adresser i den vestlige del af Resen i Struer
kommune og i den østlige del af Lemvig
kommune, ønsker tidssvarende infrastruktur
mht. internethastighed og
digitaliseringsmuligheder.

Ansøger for projektet: Sammenslutning af
Resen Vest Bredbånd
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 50.000 kr.

for landsbyens borger kan sænke

Dette vil medvirke til at kunne fastholde og
øge væksten i landdistriktsområdet til gavn for
nuværende borgere, virksomheder og
potentielle tilflyttere. Der er ikke ansøgt om et
fast beløb, men om en økonomisk
håndsrækning, således af tilslutningsafgiften

