
Referat fra møde den 7. maj på Solhjem med LAG 

Deltagere: Kresten, Kim, Erik, Poul, Jens Otto + (2 fra Husflid) og Tove Fønss(LAG) 

Vi fortalte Tove Fønss, LAG Nord, at vi endnu ikke har købt huset. Vi er ikke enige med den 

nuværende ejer PMU om prisen, og vi søger stadig om støtte til købet. Den lokale støtte med 

"dobbelt op" fra Brugsen nærmer sig 200.000 kr. Vi har søgt ENV Fonden om 200-300.000 kr, 

men får først svar til oktober. Vi har også søgt om støtte til købet fra Lokale- og Anlægsfonden 

på 180.000 kr, samt fra Danske Bank, men har endnu ikke hørt fra dem. Vi vil helst undgå lån 

til købet, da det vil belaste driften, som det formentlig bliver svært nok at få til at hænge 
sammen.  

Vi viste Tove rund i huset og fortalte om de aktiviteter, vi gerne vil have, og de interesserede 

brugere, vi har kontakt til. 

Uggerby Husflid har akut behov for nye lokaler/værksted i stedet for deres nedslidte hus i 

Uggerby. 

Bueskytter vil gerne bruge lokaler/værksted sammen med Uggerby Husflid.  

Vi har holdt basar, hvor lokale kunsthåndværkere har fyldt huset med deres aktiviteter og 
værker. 

Cykelklubber, der allerede bruger det bakkede område til træning og løb, og Veteranklubben 

Vendsyssel (gamle biler og motorcykler) er interesseret i at bruge huset i forbindelse med 
deres aktiviteter. 

Vi vil også gerne åbne huset for andre aktiviteter: 

 Kurser i oplysningsforbund, der ikke kan bruge skolernes lokaler om eftermiddagen 

efter skolereformen. 

 Kurser for lokale kunstnere og kunsthåndværkere. 

 Ungdomsklub med musik og værksteder, for at skabe lokale aktiviteter for de unge og 

give "det gode håndværk" videre. Skolens ungdomsklub blev nedlagt, da 

overbygningen blev flyttet til Højene skole. 

 Stolegymnastik, kortspil m.v. for ældre i området, som nu bruger Vellingshøjcentret.  

 Cykelturister, som gerne vil have tag over hovedet og cyklen under lidt primitive 

forhold, med mulighed for at få lidt af spise, tørre tøj, reparere cyklen og eventuelt 

overnatte. 

 Arrangementer i tilknytning til Peterspladsen. 

 Indrette værelser til overnatning og et mindre cafe, eventuelt med selvbetjening, til 

brug i forbindelse med aktiviteterne. 
 Indrette det store tomme loftsrum til udstillinger og aktiviteter. 

Vi har bedt kommunen om et møde hurtigst muligt for at få nærmere afklaret, hvilke 

muligheder/betingelser der er for at få lov til at bruge huset til de forskellige aktiviteter, samt 
kommunal støtte hertil.  

Uggerby Husflid kan godt begynde kurserne efter sommerferien i Uggerby, så de først flytter til 

Solhjem i juleferien. For at de kan nå det med ombygning og indretning af værksted skal købet 
og finansieringen være på plads i oktober.  

Tove fortalte om mulighederne for at få støtte fra LAG midler. 



Hun henviste til LAG Nord's mål og aktiviteter. (Er vedhæftet hendes mail med linket til 
livogland.dk, som jeg har sendt til jer)  

Vi kan ikke få støtte til køb af huset, men til etablering af aktiviteterne. 

For at få støtte skal der være tale om et samarbejdsprojekt der løfter området. Projektet skal 

skabe noget nyt. "Kagen skal blive større". Umiddelbart ser vores aktiviteter ud til at passe fint 
med det. 

Vi skal lave en samlet ansøgning, der synliggør samarbejdet og aktiviteterne. Hun vil gerne 

kommentere og vejlede, men vi skal selv formulere ansøgningen.  

Støtten udgør højst 50% af de samlede udgifter. Frivillig arbejdskraft kan tages med 100 kr pr. 

time. Vi får først udbetalt støtten, når projektet er færdigt og endeligt godkendt. Så vi skal 

selv finansiere undervejs. Hvis vi får matchningsmidler fra kommunen, vil de måske give et lån 
til den foreløbige finansiering. 

Den næste ansøgningsfrist er 3. august, hvor vi kan søge om de resterende 500.000 kr for i 

år. Det er nok ikke realistisk, at vi kan nå det. Den næste ansøgningsfrist er 12. november, 
hvor vi kan søge om den ny pulje for næste år. 

Med venlig hilsen 

Poul  

 


