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Årets første uddelinger fra LAG Fanø-Varde 
På LAG Fanø-Vardes første uddelingsmøde i 2016 behandlede bestyrelsen 9 ansøgninger, som alle 

blev indstillet til tilskud. I alt blev der uddelt 1.063.000 kr. 

De 9 projekter havde ansøgt om et samlet tilskud på 1,6 mio.kr., så ikke alle blev tildelt det fulde 

ansøgte beløb, men ved at skære lidt her og der, blev der altså plads til, at alle kunne tilgodeses.   

Følgende projekter blev indstillet til tilskud: 

Projektet ”Saunahus i Tistrup” modtager 285.000 kr. Bag projektet står iværksætteren Ruslan Vityuk, 

der med etableringen af et saunahus efter Loghome princippet (råtræ, der efterfølgende bearbejdes 

ved håndkraft) ønsker at skabe en ny wellness facilitet for både lokale og besøgende.   

Den nyetablerede virksomhed på Fanø ”Club Fanø” modtager 140.000 kr. til at skabe et nyt 
forretningskoncept, der primært fokuserer på aktiviteter for børn og unge, der besøger Fanø om 
sommeren. Bag virksomheden står  Sharada Sylvia Bergés Hidalgo. 
 
På Fanø ligger ligeledes Fanø Familierestaurant, der modtager ca. 64.000 kr. til udvidelse af 
restauranten med en terrasse, således at der bliver mulighed for udeservering samt udvidelse 
restaurantens af åbningstider. 
 
Faaborg Kro modtager ca. 56.000 kr. til en genopførelse af kroens oprindelige svungne gavl. 
Projektet er en del af kroens arbejde med at sikre en fortsat udvikling af aktiviteterne i og omkring 
kroen – i tæt samarbejde med lokalsamfundet.  
 
Varde Golfklub modtager 75.000 kr. til bl.a. en forbedring af klubbens træningsfaciliteter samt 
optimering af brugernes oplevelser på golfbanen.  
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Blåbjerg Flugtskydningsbane modtager 50.000 kr. til modernisering og udvidelse af klubbens 
faciliteter. 
 
I Outrup arbejder borgerforeningen med at virkeliggøre byens udviklingsplan, og som led heri 
modtager foreningen ca. 94.000 kr. til etablering af en attraktiv motionsplads med udendørs 
motionsredskaber, der kan benyttes af alle interesserede.  
 
Ansager Hotel modtager 250.000 kr. til etablering af 7 nye hotelværelser på hotellets 1. sal.  
 
Sidst men ikke mindst modtager Ølgod idrætsforening et tilskud på 50.000 kr. til projektet omkring 

udvidelse af foreningens klublokaler, herunder nye omklædningsrum, nyt aktivitetsrum samt 

overdækket terrasse. 

Det fulde referat fra bestyrelsesmødet kan læses på vores hjemmeside www.lag-fanoe-varde.dk  

Så er det tid til at søge LAG midler til dit projekt! 
LAG Fanø-Varde afholder igen workshop for nye ansøgere.  

 Onsdag den 25. maj kl. 19-21 på Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde 
 Tirsdag den 31. maj kl. 19-21 på Fanø-Rådhus, Skolevej 5-7, 6720 Fanø 

 

Du vælger selv, hvilken workshop der passer dig bedst. Bestyrelsen anbefaler nye ansøgere, at man 

deltager i én af de to workshop.  

Anden ansøgningsrunde har frist den 8. august og disse ansøgninger behandles på 

bestyrelsesmødet 7. september.  

Deltagere opfordres til selv at medbringe bærbare computere, da vi skal arbejde i det nye online 

ansøgningsskema. Som deltager får du mulighed for at oprette dig i systemet og gå 

ansøgningsskemaet igennem i løbet af workshop aftenen. 

Af hensyn til det praktiske skal vi bede om tilmeldinger til ovenstående til koordinatorerne senest 

den 20. maj. 

Læs mere på www.lag-fanoe-varde.dk hvor også udviklingsstrategien kan ses. Udviklingsstrategien 
lægger rammerne for, hvad aktionsgruppen kan  give tilskud til. På vores hjemmeside er der også et 
link til ansøgningsmaterialet og vejledningen. 
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Husk muligheden for at benytte fondsdatabasen fonde.dk 
Alle foreninger i Varde og Fanø kommuner har mulighed for, gratis, at benytte fondsdatabasen på 

fonde.dk. Fonde.dk er et online værktøj, der støtter arbejdet med fundraising, og siden indeholder 

bl.a. Danmarks største og mest avancerede online database med oplysninger om fonde, puljer, 

legater og andre tilskudsprogrammer fra Danmark, Norden, EU og øvrige lande. Derudover findes 

der på siden en lang række materialer, som kan give inspiration til, hvorledes ansøgninger udformes 

– bl.a. forskellige skabeloner til projektbeskrivelse, finansieringsplaner, logbøger og meget, meget 

andet. 

Ønskes adgang til databasen kan LAG Fanø-Vardes to koordinatorer kontaktes.  

 

De bedste forårshilsner 

LAG Fanø-Varde  

Arne Haahr Hansen  

Formand 

arne@haahr-hansen.dk  

Tlf.nr. 20291387 

Helle Andersen 

Koordinator 

ha@fanoe.dk 

Tlf.nr. 76 66 06 39 /51 82 53 85 

Hanne Jespersen   FanøNatur oplyser, at gøgen har 

Koordinator     kukket i både Varde og på Fanø – det  

haje@varde.dk    betyder, at man nu må gå i bare tæer  

Tlf.nr. 79 94 79 63/20 16 10 07  

www.lag-fanoe-varde.dk 

Følg os på Facebook (LAG Fanø-Varde) 
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