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Fire projekter kom igennem nåleøjet og delte små 1.200.000, da LAG MANK behandlede forårets
indsendte projekter.
14 spændende projekter indenfor temaer som fødevarer, teknologiudvikling i fødevarebranchen, naturturisme og
friluftsliv var i spil, da LAG MANKs bestyrelse fordelte midlerne i årets anden uddeling fra den lokale LAG pulje. Vi
tager altid udgangspunkt i vores udviklingsstrategi, og giver point for f.eks. forretningskoncept, effekt og relevans - og
hvor stor nytte LAG MANKs midler gør i realiseringen af projektet. Denne gang var det tilfældigvis projekter indenfor
naturturisme og friluftsliv, der scorede højest. I næste runde kan det sagtens være andre projekter indenfor de øvrige
temaer i vores udviklingsstrategi, der kommer gennem nåleøjet, forklarer formand Carsten Petersen.
Det første af de støttede projekter er ”Mind - Vild aktivitetshave i Middelfart”, der er et delprojekt i Middelfart
Museums kommende psykiatriske museumssatsning Mind, og
som byder byens indenfor i det fremtidige museumskompleks.
De tre øvrige projekter har alle fokus på udviklingen af
faciliteter til naturturisme: Lokale kræfter i landsbyen Jordløse
vil etablere kursus- og overnatningsfaciliteter til outdoorfolket i
den nedlagte skole. Der er også nye overnatningsfaciliteter på
vej i Urup, hvor Kvistgaard Bondegårdsoplevelser vil udvide
deres aktivitetsgård med muligheden for camping. Slutteligt
blev det til kontant støtte til Denmark FishingLodge, der oven
på en hård coronakrise nu breder paletten af tilbud til andre
grupper end de udenlandske lystfiskere og investerer i grej og
faciliteter, der skal bidrage til at tiltrække danske turister til det
skønne område omkring Aa Stand.
Årets sidste ansøgningsfrist for LAG puljen er d. 15. september,
og der er stadig penge i kassen. Vi har sørget for at fordele vores Mind Aktivitetshave - illustration
tilskudsramme ud over årets tre ansøgningsrunder, og vi regner
derfor med at have i omegnen af 2. mio. kr. til uddeling til september, siger Carsten Petersen, der også gør
opmærksom på, at det som altid er det en god idé at kontakte foreningens koordinator Anders Holmskov for
vejledning i ansøgningsprocessen (Tlf.: 4028 3793).
Kontakt:
LAG MANKs Formand: Carsten Petersen, tlf.: 2124 5196
De enkelte ansøgere: se kontaktoplysninger nedenfor.

Støttede projekter
Mind - vild aktivitetshave
Indstilling: 500.000 kr.
Kontakt: Maiken Nørup, Tlf.: 2446 4702
Haverum med barfodsstier, vilde planter, insekter og aktivitetsmuligheder hjælper til at vække sanserne og give sindet
ro. På det nye psykiatrimuseum MIND etableres en vild og multifunktionel aktivitetshave, der er offentlig tilgængelig.
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Aktivitetshaven bliver et symbol på museets arbejde med at give inspiration og viden om mental trivsel. Formidlingen i
haven skal motivere til at opsøge natur- oplevelser og aktiviteter, der indvirker positiv på psyken. Haven skal samtidig
give inspiration til, hvordan vilde haver kan anlægges i en æstetisk ramme og dermed stimulere etableringen af vilde
privathaver, hvor sanserne kommer på arbejde. LAG MANK bifalder det høje ambitionsniveau, og håber, at Mind
forløser dets potentiale til at blive en stor fynsk publikumsattraktion.
Landsbyens Hus - Naturturisme på Sydvest Fyn
Indstilling: 350.000 kr.
Kontakt: Palle Møldrup, Tlf.: 5055 0228
Jordløse har de senere år arbejdet med at gøre outdoorliv og turisme til et centralt omdrejningspunkt for byens
udvikling. Nu bygger man oven på allerede gennemførte stiprojekts- og formidlingsaktiviteter og ombygger den
tidligere skole til Landsbyens hus – det lokale outdoorcenter. Landsbyens Hus indrettes med køkken- og
spisefaciliteter, café, kursuslokaler og overnatningsfaciliteter i form af 6 hytter.

Nye aktiviteter til nye typer gæster på Denmark Fishinglodge
Indstilling: 200.000
Kontakt: Omar Bo Gade, tlf.: 2841 0290
Denmark Fishing Outdoor Lodge har siden etableringen i 2013 været ”frontrunner” i udviklingen af kommercielle
produkter for den kræsne havørredfisker. Fra sommer 2021 er fiske- og outdoorlodgen flyttet ind i helt nye faciliteter
ved Aa Strand, hvor stedet tilbyder værelser, servering af mad, fiskeguidning og forskellige specialiserede tjenester
målrettet udenlandske lystfiskerturister.
Covid-19 og rejserestriktionerne, som fulgte med på den globale pandemi, fik Denmark Fishing & OutdoorLodge til
tænker i nye baner, hvor de gode tilbud til de udenlandske fiskere fastholdes, samtidig med at fokus nu også rettes
mod nye typer og i særdeleshed danske gæster "på jagt" efter gode udendørsoplevelser. LAG MANK ser god ræson i
initiativet og støtter indkøb af outdoorgrej, wellnessudstyr m.v.

Kvistgaard Bondegårdscamping
Indstilling: 110.000
Kontakt: Pernille Kvistgaard Kamuk, Tlf.: 2532 4343
Kvistgaard Bondegårdsoplevelser er en eventvirksomhed og besøgsgård. Den kommunalt godkendte
bondegårdscampering er i dag velbesøgt af autocampere, campingvogne, telte og dags-gæster. For at udvide tilbuddet
af oplevelser, supplere den øvrige eventvirksomhed og tiltrække flere overnattende gæster, udvider Kvistgaard
Bondegårdsoplevelser med 2 husvogne med i alt 8 sovepladser, en grillhytte/shelter – faciliteter der medfører, at
gæsterne gerne skulle blive lidt længere og få andre oplevelser med fra et ophold på Kvistgårds Bondegårdscamping.

