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1. Ansøgning fra Tønder Golfklub om shelters
20.00.00-G01-53-16

Sagsfremstilling
Tønder Golfklub søger om tilskud til opførsel af 4 shelters til beskyttelse mod regn og
lyn/torden. I hver shelter bliver der plads til 15 personer.
Målgruppen er medlemmerne af klubben (620 medlemmer, primært fra Tønder Kommune) og
dem som benytter vandrestien gennem Tønder Golfklubs område.
Klubben ejer selv området hvor shelterne placeres.

Økonomi
Udgifter i alt på 120.500 kr. hvoraf eget arbejde udgør 12.000 kr.
75 % af de samlede udgifter udgør: 90.375 kr.
Tilbud 1: 78.500 kr. inkl. moms
Tilbud 2: 93.125 kr. inkl. moms
Tønder Golfklub er momsregistret.
Der søges om tilskud på 78.500 kr. inkl. moms, som svarer til udgifterne ifølge tilbud 1. Idet
golfklubben er momsregistreret må den reelle udgift her svare til 62.800 kr. og eget arbejde.
Klubbens overskud i 2015 er på ca. 160.000 kr.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller
at

projektet ikke tildeles støtte da det ikke falder inden for puljens formål.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
Udvalget opfordrer til at klubben i stedet søger Friluftsrådet om støtte.

Bilag


Ansøgning fra Tønder Golfklub_01
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2. Ansøgning fra Højt til Himlen - Fjenden er i landet - Egnsspil om
den tyske besættelse
20.00.00-G01-60-16

Sagsfremstilling
Foreningen Egnsspillene Højt Til Himlen søger om tilskud til indlejning af historiske køretøjer
fra 2. verdenskrig, som kan transportere publikum (primært ældre mennesker) ned til
forestillingsområdet. Spillet opføres på Rømø i klitterne på Lakolk bag Hotel Lakolk. Der er
langt at gå derned fra Lakolk Butikscenter, men det er eneste mulighed, da der ikke er
parkeringspladser ved selve spillestedet.
Målgruppen for egnsspillene er beboere i Tønder Kommune. Med Forestillingerne ønsker
foreningen at være med til at udbrede den kulturelle historie, der er foregået i Tønder
Kommune og dermed udbygge den kulturelle selvforståelse her i kommunen.
Projektet understøtter Landdistriktspolitikkens mål 3 - Aktører inden for landdistriktsudvikling
har et stærkt og bredt samarbejde - og dets underpunkter.

Økonomi
Samlede budgetterede udgifter for forestillingen i 2017: 424.500 kr.
Budgetterede indtægter for forestillingen i 2017: 310.000 kr.
Likvide midler ved start i 2017: 229.564,17 kr.
Der søges om tilskud på 50.000 kr.
Foreningen har i 2014 og 2015 fået tilskud fra Landdistriktsudvalget på henholdsvis 30.000 kr.
og 50.000 kr.
Eget arbejde er ikke opgjort.
Foreningen er momsregistreret.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

der bevilliges 25.000 kr. til indlejning af historiske køretøjer.

Beslutning
Da Kulturelt Forum allerede har øremærket deres støtte til indlejning af historiske køretøjer
ønsker Landdistriktsudvalget at øremærke støtten på 25.000 kr. til forbedring af
tribuneforhold.

Bilag


Ansøgning fra Højt til Himlen_01
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3. Ansøgning fra Højer Internationale Træskulptur Symposium
20.00.00-G01-59-16

Sagsfremstilling
I 2017 kan Højer Internationale Træskulptur Symposium fejre 25 års jubilæum, hvilket
markeres med symposium ved Kiers Gaard i Højer fra den 17.6.17 til den 25.6.17 . Dette
ønsker foreningen at lave en form for levende reklame for.
Højer Internationale Træskulptur Symposium søger om tilskud til projektet "Levende reklame".
Med projektet ønsker foreningen at udstationere kunstnere forskellige steder i kommunen,
som hvert sted vil fremstille en skulptur. Fra foreningens side foreslås følgende byer: Rømø,
Skærbæk, Bredebro, Løgumkloster, Arrild Ferieby, Toftlund, Agerskov og Tønder. Hvis eventen
gennemføres vil man tage kontakt til foreninger/forretninger der kan være behjælpelig med
placering samt andre praktiske ting på de forskellige steder. Samtidig vil man finde ud af hvad
der skal ske med det færdige produkt - skal det blive i byen, sælges (evt. på auktion på
stedet) eller gives til en institution.
Eventen skal foregå onsdag den 14.6.17 (Skærbæk/Toftlund) + 15.6.17
(Løgumkloster/Agerskov) + 16.6.17 (Bredebro/Tønder) + 18.6.17 (Rømø/Arrild Ferieby).
Målgruppen er lokalbefolkningen og turister de berørte steder.
Med eventen håber foreningen det skaber positiv omtale som har en effekt på det store
symposium i Højer.
Eventen understøtter Landdistriktspolitikkens mål 3 - Aktører inden for landdistriktsudvikling
har et stærkt og bredt samarbejde - og dets underpunkter

Økonomi
Samlede udgifter: 40.300 kr. inkl. moms
Eget arbejde udgør: 5.000 kr. Er ikke tilskudsberettiget.
Egenfinansiering angives til 10.300 kr.
Maksimalt tilskudsberettiget beløb er 28.240 kr. eks moms
Der søges om tilskud på 30.000 kr.
Foreningens formue i 2016 er: 101.999,66 kr.
Foreningen er momsregistreret.

Afdelingslederne for Kultur og Fritid indstiller,
at

projektet støttes med 75 % af de samlede udgifter fratrukket egenfinansiering
inkl. eget arbejde, maksimalt 21.180 kr.

Beslutning
Indstillingen godkendt. Landdistriktsudvalget opfordrer foreningen til at invitere lokale
træskulptører som kobles sammen med f.eks. en international kunstner, som kan indgå i et
samarbejde den pågældende dag i det pågældende lokalsamfund.

Bilag


Ansøgning fra Højer Internationale Træskulptur Symposium_01
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4. Ansøgning fra Lokalhistorisk Arkiv i Gl.Tønder Kommune
20.00.00-G01-62-16

Sagsfremstilling
Foreningen Lokalhistorisk Arkiv (LHA) i Gl. Tønder Kommune søger om tilskud til udvikling af
app'en - Tønder GO. Foreningen har etableret samarbejde med to private virksomheder
omkring udviklingen og markedsføring af app'en.
Tønder GO skal være en GPS-styret smartphone-app der kan bruges på gåture, vandringer,
cykel- og bilture, events, natur, undervisning, turister, aktivitet m.m. Ruterne giver motion og
oplevelser for alle undervejs via de indlagte stop ved "points of interest". Sådanne "points of
interest" tænkes udvidet i en form, som kan bruges uafhængigt af fysiske markører, så
brugeren forsynes med de gode historier "on the GO".
Med projektet skabes nye muligheder for at formidle den lokale historie og udbrede
kendskabet til den lokale kulturarv via smartphones. Samtidig skabes grobund for at benytte
det potentiale, der ligger hos de frivillige medarbejdere på de lokalhistoriske arkiver, ved at
tappe deres viden og bringe den ud til andre til glæde og gavn.
Målgruppen er borgere, turister, cyklister, løbere, fulgekiggere, skolebørn,
ungdomsuddannelserne, lokalhistorisk interesserede, slægtsforskere mfl. De frivillige på de
lokalhistoriske arkiver bidrager med indhold til projektet.
Brug af Tønder GO
Brugeren kan frit vælge, hvordan ruten skal gå. App'en fungerer på den måde, at man
downloader en app til sin smartphone (virker på til Android, iOs og Windows), og så "taler"
telefonen til brugeren, når man bevæger sig derudad forbi "points of interest". GPS'en ser,
hvor man er, og man får fortalt om det, der er, lige der hvor man befinder sig fysisk.
Brugerne betaler for en kode eller en licens, der så gælder én dag eller i én by eller i ét
område - fx. via MobilePay eller PayPal.
Samarbejde
I første omgang etableres app'en inden for Tønder Kommune, hvor foreningen vil samarbejde
med alle de lokalhistoriske afdelinger, med tanke på senere at udvide til hele Nationalpark
Vadehavets område og Sønderjylland. Et samarbejde med Tøndermarksk Initiativet tænkes
også ind i projektet.
Foreningen har på mail angivet at ejerskabet af app'en er deres, men der er ikke fremsendt en
indgået kontrakt mellem parterne. Der bør ske en nærmere afklaring af om
Landdistriktsudvalget kan give støtte til udviklingen af app'en.
Markedsføring af Tønder GO
Udover udvikling af app'en søger foreningen også midler til markedsføring af den. Her ønsker
man at udforme brochurer og plakater i forskellige sprogversioneringer samt udarbejde en
hjemmeside og markedsføre den på de sociale medier.

Økonomi
Likvid formue 2015: 83.413 kr.
Tilbud 1 - Udvikling af app: 114.750 kr. inkl. moms
Tilbud 2 - Fundraising og markedsføring: 50.000 kr. inkl. moms
Udgifter i alt 164.750 kr. inkl. moms.
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Indtægter i alt 195.000 kr. (inkl. evt. tilskud fra Landdistriktsudvalget og forudsat at der
modtages tilskud fra andre puljer og fonde).
Egenfinansiering 5.000 kr.
LHA har bl.a. søgt Kulturelt Forum om tilskud på 50.000 kr.
Foreningen er ikke momsregistreret.
Foreningen har ikke indhentet to tilbud på udviklingen af app'en hvilket de begrunder med at
virksomheden som udvikler app'en indtil videre, for egen regning, har udviklet grundlaget for
app'en, som de gerne vil bruge til projektet og dermed er i gang med at udvikle den teknologi,
der skal ligge til grund for den færdige app, som bliver til Tønder GO. Derudover skriver
foreningen at de i tilfælde af at de skal bede et andet firma om at udvikle den samme
teknologi, skal gøre rede for grundlaget for app'en, og giver dermed udviklerens hidtidige
arbejde fri. Foreningen har vurderet at det ikke vil give deres projekt bedre muligheder for at
blive sat i værk.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

det drøftes hvorvidt projektet kan tildeles støtte.

Beslutning
Landdistriktsudvalget synes ideen er god, men ønsker ikke foreløbig at støtte projektet.
Udvalget ser gerne at projektet inddrager alle lokalhistoriske arkiver i kommunen og at man
undersøger andre mulige teknologier. Udvalget vil gerne tage initiativ til et møde, hvor
relevante parter som Teknisk Forvaltning og SVUF (sydvestjysk udviklingsforum) inviteres til et
møde omkring og præsentation af de teknologiske muligheder på området.

Bilag


Ansøgning fra Lokalhistorisk Arkiv Gl. Tønder Kommune_01
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5. Ansøgning fra Løgumkloster Cykelklub
20.00.00-G01-63-16

Sagsfremstilling
Løgumkloster Cykelklub søger om tilskud til etablering af et mountainbikespor i
Sparrekasseskoven i Løgumkloster.
Etableringen af sporet er godkendt af Den Jyske Sparekasse, jægerne og Hede Danmark.
Sporet skal strække sig over 3,6 km i et enkelt af områderne i skoven, hvor der skal etableres
et spor, der er målrettet MTB kørsel, og som udfordrer alle de forskellige sportslige niveauer
hos de forskellige brugere. Skoven ejes af Den Jyske Sparekasse og der er ikke tale om et
egentlig leje forhold og der er heller ikke indgået nogen formel aftale om brugen af skoven.
MTB sporet vil være til gavn for nærværende ansøgere, men også for lokalområdets og befolkningen i det hele taget. Etableringen af sporet vil ikke blot henvende sig til aktive MTB
ryttere, men også være et incitament for andre til at påbegynde sporten, og dermed fremme
det aktive foreningsliv i Løgumkloster og omegn.
Målgruppen er: Løgumkloster Cykelklub og dens medlemmer. Nuværende og kommende
cykelentuasiaster i lokalbefolkningen og efterskolerne i Løgumkloster. Sporet vil være til gavn
for både de egentlige brugere, men samtidig også som underholdning og inspiration for de
øvrige skovbrugere.
Samarbejdspartnere
Etableringen sker i et samarbejde med Løgumkloster Cykelklub, Sportsefterskolen SINE og
Løgumkloster Missions Efterskole. Samarbejdet går ud på at efterskolerne ser et potentiale i
etableringen, og derfor har valgt at samarbejde herom.
SINE etablerer en cykellinje i 2017/18 og imødeser faciliteterne som et positivt tiltag og det
samme gør Løgumkloster Missions Efterskole.
Foreningen peger på at det er et stort projekt for en relativ ny cykelklub at varetage alene, og
derfor ser foreningen nogle klare fordele ved et samarbejde.
Ifølge foreningen vil alle parter deltage i processen og dermed er arbejdsbyrden fordelt på
flere organisationer.
I forbindelse med etableringen planlægges stiftelse af et sporbyggerlaug, som vil være
ansvarlige for og drivkræfter bag den løbende udvikling, fornyelse og vedligeholdelse i
forbindelse med sporet.
Projektet understøtter Landdistriktspolitikkens mål 3 - Aktører inden for landdistriktsudvikling
har et stærkt og bredt samarbejde - og dets underpunkter

Økonomi
Samlede udgifter: 115.700 kr.
Eget arbejde: 20.000 kr.
Samlede indtægter: 35.000 kr.
Der søges om tilskud på 80.700 kr.
Foreningens formue: 15.297 kr.
Foreningen er ikke momsregistreret
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Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at
at

foreningen støttes med 75 % af de samlede udgifter dog maksimalt 40.000 kr.
foreningen fremsender en formel brugsaftale med ejeren af Sparekasseskoven,
som giver ret til brug af skoven i en periode på minimum 5 år

Beslutning
Indstillingen godkendt. Udvalget opfordrer foreningen til at lave en partshøring af naboer til
sporet.
Formanden deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag


Forside til ansøgning_01



Ansøgningstekst_01
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6. Inspirationstur tiil Ærø - evaluering og fremadrettet insatser
20.00.00-G01-52-16

Sagsfremstilling
Landdistriktsudvalget, lokalråd og politikere var den 5. november på inspirationstur til
Ærø/Faaborg.
Turen bød bl.a. på besøg ved:
 Tilflytterhuset ved Bregninge - Huset blev lejet ud til interesserede i minimum en 4
måneders periode (3.000 kr. per måned).
 Besøg på Rådhuset - velkomst ved borgmesteren samt Lag/Flag koordinator og Turistog Erhvervsdirektøren
 Besøg på de Gamle Værft - en socialøkonomisk virksomhed
 Vandretur igennem Ærøskøbing
 Besøg i Den Gamle Købmandsgård - Introduktion til iværksætteriprojekter
 Besøg hos Faaborg Midtfyn Kommune - Viceborgmesteren og lokalrådskoordinatoren
fortalte om lokal udvikling
Studiegrupper
Inspirationsturen var også tænkt som startskud til opstart af studiegrupperne.
Studiegrupperne er tænkt som et tilbud til lokalrådene og borgerforeningerne, hvor de kan få
sparring og hjælp til udvikling af ideer eller projekter og eventuelt få løftet disse op på et
endnu højere niveau. Der vil blive taget udgangspunkt i lokalrådenes og borgerforeningernes
udgangspunkt og konkrete behov.
På Landdistriktsudvalgsmødet den 16. august blev der peget på et konsulentbureau som skal
arbejde med studiegrupperne. Derudover kan et af redskaberne som tilbydes i
studiegrupperne være RealDanias forløb omkring dannelse af landsbyklynger. Der kan søges
om deltagelse frem til 1. maj 2017.

Økonomi
Turen beløb sig til: 57.439,40,Afhængigt af hvor mange studiegrupper der oprettes og hvad de har behov for vil et forsigtigt
bud være en udgift på mellem 50.000,- og 70.000,- til konsulentarbejde

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at
at
at

inspirationsturen evalueres
de vigtigste lærings- og inspirationspunkter udvælges
det drøftes hvornår og hvordan studiegrupperne startes op samt hvilke
værktøjer der tilbydes dem

Beslutning
Der sendes invitationer ud til møde i starten af januar til opstart af studiegrupperne. Alle
lokalråd og borgerforeninger i kommunen inviteres og ønsker lokalrådene at tage deltagere
med fra andre foreninger er det også muligt. Der kan deltage 2 fra hvert lokalområde.

Bilag


Program for tur til Ærø
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Pressemeddelelse omkring landsbyklynger
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7. Mulige projekter til beskrivelse på ministeriets hjemmeside Liv
og Land
20.00.00-G01-65-16

Sagsfremstilling
Landdistrikternes Fællesråd er på udkig efter eksisterende (og også planlagte) lokale projekter/initiativer,
som er med til at skabe en positiv udvikling i landdistrikterne og som derfor kan fungere som et godt
eksempel til at komme med på ministeriets hjemmeside Liv og Land, hvor der allerede ligger mange
andre projekter til inspiration for andre.
Landdistrikternes Fællesråd har fået til opgave at lave opdatering på de beskrivelser, der allerede er på
Liv og Land hjemmesiden, samt at finde nye projekter, som kan komme med på siden.
Projekterne til beskrivelse på siden er ikke afhængige af at have fået tildelt LAG midler eller midler fra
Landdistriktspuljen (selvom mange af de eksisterende cases har det) - alt, hvad der kræves er, at de kan
fungere som et godt eksempel på, hvordan lokale initiativer kan skabe en positiv udvikling i
landdistrikterne.
For at projekterne kan komme i betragtning skal der udfyldes en skabelon så casen/casene bliver
beskrevet.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller
at
at

sagen drøftes,
der tages stilling til hvilke projekter der skal beskrives og sendes ind til
Landdistrikternes Fællesråd.

Beslutning
Sagen taget til efterretning. Forslag til projekter kan sendes til koordinatoren.

Bilag


Mail om Liv og Land



Skabelon til udfyldelse ved nye cases til Liv og Land.pdf
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8. Mødeplan 2017
20.00.00-G01-64-16

Sagsfremstilling
Forvaltningen har lavet et udkast med forslag til mødekalender for 2017.
Følgende mødedatoer for 2017 foreslås:
30/1-2017
9/3-2017
6/4-2017
4/5-2017
8/6-2017
Juli - Mødefri
8/8-2017
20/9-2017
24/10-2017
16/11-2017
7/12-2017

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at
at

forslagene tages til efterretning, og
eventuelle ændringer tilføjes.

Beslutning
Sagen taget til efterretning. Mødedatoen for oktober rettes til onsdag den 25. oktober

Bilag


Mødekalender 2017 for LU.pdf
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9. Min landsby app
20.00.00-G01-66-16

Sagsfremstilling
Landdistriktsudvalget er blevet kontaktet af et lokalråd vedrørende eventuel brug af app'en
Min Landsby.
App'en indeholder forskellige funktioner som:
Landsby-nyheder: Her er der mulighed for at skrive og slå nyheder op
Landsbylift: Tilbyde og få lift
Landsbykalender: Overblik over arrangementer i landsbyen
Landsbykort: Overblik for f.eks. turisterne over lokale attraktioner
App'en samler altså mange kendte funktioner ét sted.
Mange lokalsamfund har allerede lavet grupper på Facebook, hvor de samme funktioner går
igen.
App'en vil stadig kræver at man som lokalsamfund "fodrer" den med data, som holder den
aktuelt.

Økonomi
Det koster et abonnement på 100 kr. i måneden pr. landsby for at være med.
Derudover betaler landsbyen eller kommunen en opstartspakke for at blive oprettet og komme
i gang.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

Landdistriktsudvalget afventer udviklingen af en app der spiller sammen med
Infoland.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
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10. 4 +
20.00.00-G01-69-16

Sagsfremstilling
I november var der møde i 4 + styregruppen hvor man bl.a. diskuterede den fremadrettede
organisering og økonomi.
4 + bliver nu opdelt i kommercielle og ikke-kommercielle tiltag og der er indgået aftale med en
projektleder, som i samarbejde med forvaltningen får til opgave at koordinere disse.

Afdelingslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at
at

Landdistriktsudvalget bevilliger 20.000 kr. til musik i forbindelse 4 +
startarrangementet,
Landdistriktsudvalget bevilliger 10.000 kr. til ikke-kommercielle formål i
forbindelse med 4 +.

Beslutning
Indstillingen godkendt.
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11. Orienteringspunkter
20.00.00-G01-67-16

Sagsfremstilling
a. Gensidig orientering herunder:
 Kultur- og Fritidsudvalget
 Kulturelt Forum
 Folkeoplysningsudvalget
 Formanden orienterer fra diverse møder
b. Ansøgning fra Ballum Enges Forskønnelsesforening

Afdelingenslederen for Kultur og Fritid indstiller,
at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Sagen tages til efterretning.
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12. Eventuelt
20.00.00-G01-68-16

Beslutning
Intet.
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Underskrifter
Finn P. Hansen

Heidi Kirkegaard

Karin Kjærgaard

Mogens Gabs

Kirsten Damm

Svend Erik Matthiesen

Flemming A. Gjelstrup

Niels F. Dahlmann

Lisbeth Bang Pedersen

Louise Thomsen Terp
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Tønder Kommune – Landdistriktsudvalget

Referat

Bilag


Ansøgning fra Tønder Golfklub_01



Ansøgning fra Højt til Himlen_01



Ansøgning fra Højer Internationale Træskulptur Symposium_01



Ansøgning fra Lokalhistorisk Arkiv Gl. Tønder Kommune_01



Forside til ansøgning_01



Ansøgningstekst_01



Program for tur til Ærø



Pressemeddelelse omkring landsbyklynger



Mail om Liv og Land



Skabelon til udfyldelse ved nye cases til Liv og Land.pdf



Mødekalender 2017 for LU.pdf
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