Projekter på de små øer til Landdistriktspuljens 1. ansøgningsrunde 2019
Projekttitel
Ansøger
Ø
Ansøgning om midler til indkøb Sejerø Kulturforening,
Sejerø
af borde, stole og bordstativer Støtteforening for
Kulturhuset

Ansøgning om midler til nyt
gulv i "Havehuset"

Sejerø Købmandshandels
Museum

Sejerø

Avernakø havnetorv og
højvandssikring

Avernakø Bådehavn

Avernakø

Fur Færgekro - nye kroværelser Fur Færgekro I/S
ved fjorden.

Fur

Tilskud
19.000

Lån

Beskrivelse
Sejerø Kulturforening vil i projektet indkøbe nye klapstole, lette
klapborde og stolestativer. Målet er at få plads til flere tilskuere
til foreningens arrangementer, da både de nye stole og borde
fylder mindre, end de møbler foreningen råder over nu. De nye
møbler er lettere, og det vil gøre arbejde med at sætte borde og
stole op før og efter hvert arrangement nemmere.

41.513

Sejerø Købmandshandels Museum vil i projektet udskifte gulvet i
Havehuset, der er en del af Sejerø Købmandshandels Museum.
Huset anvendes til udstillinger, markeder, arrangementer og
møder. Det nuværende gulv er angrebet af borebiller og ramt af
råd.

585.402

Avernakø Bådehavn vil med projektet, hvor de ansøgte midler
udgør ca. 1/3 af det samlede projektbudget, højvandssikre
havnen. Herunder særligt bygninger og installationer på
havneområdet. Samtidig vil ansøger gøre højvandssikringen til et
aktiv, der forskønner og afgrænser området, så der dannes et
havnetorv. Udover at undgå skader ved oversvømmelse, vil der
dermed blive skabt et mere attraktivt havnemiljø.

327.500

Fur Færgekro I/S vil med projektet, hvor de ansøgte midler udgør
ca. 1/3 af det samlede anlægsbudget, etablere nye kroværelser.
Der opføres en ny fløj med fire værelser mellem Fur Havn og
fjorden. Med projektet fordobler Fur Færgekro sin
overnatningskapacitet. Fur oplever generelt mangel på
overnatningskapacitet.

Kurser og Ø-netværk

Sammenslutningen af
Danske Småøer

flere øer

197.500

Sammenslutningen af Danske Småøer vil med dette projekt
afholde netværkskurser for øboere fra de 27 småøer, der er med i
sammenslutningen. Netværkskurser har det dobbelte formål dels
at tilføre øboere ny viden, kompetencer og indsigt i et specifik
område, dels at give mulighed for erfaringsudveksling øboere
imellem om et aktuelt emne såvel som om mere generelle og altid
gældende ø-emner. I projektet vil der blive afviklet 3 seminarer.

Læskærm på terrasse ved Café Fejø Havnelaug
Dybvig Fejø

Fejø

28.080

Fejø Havnelaug vil med projektet etablere et læhegn mod vest på
terrassen, hvor Cafe Dybvig har udendørs servering i sæsonen fra
slutningen af marts til slutningen af oktober. Cafe Dybvig er
etableret på et offentligt tilgængeligt areal, hvor terrassen er til
glæde for havnens gæster. Læhegnet etableres med en højde på
160 cm, hvor de øverste 60 cm er udført af hærdet glas.

Nyt aktivitetsområde på
Vesterby Havn på Fejø

Fejøforeningen

Fejø

145.000

Fejøforeningen vil med projektet omdanne en ubenyttet
parkeringsplads ved Vesterby Havn på Fejø til et aktivitetsområde
med muret grill, borde og bænke, fitnessredskaber og en karrusel
m.m. Målet er at skabe et smukt og aktivitetsfyldt mødested for
lokale, turister og andre besøgende. Midlerne fra
landdistriktspuljen udgør en mindre del af et samlet
projektbudget.

Nyt møllehus til koncerter,
kurser og kulturelle events

Fejø Møllelaug

Fejø

404.400

Fejø Møllelaug vil med projektet opføre et møllehus ved Fejø
Mølle for at skabe bedre rammer om laugets nuværende og
mulige kommende aktiviteter. Huset opføres i bindingsværk og
med tegltag for at være tro mod det æstetiske udtryk ved møllen.
Midlerne fra Landdistriktspuljen udgør ca. 1/3 af det samlede
projektbudget for anlægsfasen. I møllehuset skal der være
koncertrum, så events og koncerter kan holdes indendøre i stedet
for i telt, samt køkkenfaciliteter.

Projekt legeplads

Foreningen Anholts Børn

Anholt

skúr

skúr v/ ingolv Helland

Strynø

Tunø Købmandsgaard Tunø Fonden
udskiftning af køle-frysemontre
i butik

Tunø

Udviklingsplan for ny
Strynø Købmandsforening Strynø
købmandsbutik og omgivelser

153.286

Foreningen Anholts Børn vil med projektet etablere en legeplads
på Anholt. Anholt har ingen legeplads i forvejen. Legepladsen
etaberes på skolens matrikel, hvilket vil gøre den nem at komme
til, og mange børn både øens og turisters børn opholder sig i
forvejen på skolens område.
281.287

Skúr vil med dette projekt etablere en restaurationsvirksomhed,
som kan servere autentiske neapolitanske pizzaer af høj økologisk
kvalitet til rimelige priser. Midlerne skal anvendes til
minirensningsanlæg, fedtudskiller, vvs- og el-arbejde,
brændefyret stenovn, stålskorsten, køkkentrailer m.v.
Køkkentraileren vil spare køkkeninstallation og giver mulighed for
fremtidig catering og events.

82.225

Tunø Fonden vil med projektet udskifte køle- og frysemontrerne i
Tunø Købmandsgaard. Med de nye køle- og frysemontrer vil Tunø
Købmandsgaard fremstå som en fødevarebutik med høj
fødevaresikkerhed. Køle- og frysemontrerne er nedslidte, og det
har medført behov for gentagne reparationer. Købmandsgården
sikrer året rundt alle daglige fornødenheder, herunder i særlig
grad fødevarer.

75.600

Strynø Købmandsforening vil med projektet udarbejde en
udviklingsplan for en ny købmandsbutik og for gentænkning af
omgivelserne. Tanken er at forberede og planlægge opførelsen af
en ny butiksbygning, der kan indfri de praktiske, sanitære og
energimæssige krav, en moderne købmandsforretning stiller.
Samtidig vil foreningen gerne forandre bygningens udseende, så
den fremstår i harmoni med det kulturhistoriske udtryk, Strynø By
som helhed har.

1.732.005
i alt

608.787
2.340.792

