
 

Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Projekt: Bigum søbad, centrum for Langsø-området, året

rundt. (MLGP-R-21-2302)

1.1. Persondata – Samtykke til behandling og videregivelse af oplysninger

Ja

1.2. Hvilken LAG ansøger du under?

LAG Skive-Viborg

1.3. I hvilken eller hvilke kommune(r) finder projektet sted?

Viborg

1.4. Projekttitel

Angiv projektets titel (maks. 100 tegn): Bigum søbad, centrum for Langsø-området, året rundt.

(MLGP-R-21-2302) 

1.5. Hvem ansøger du på vegne af? 

Forening (eksklusiv en lokal aktionsgruppe) (vedhæft foreningens vedtægter i bunden af

skemaet)

1.7. Går hele foreningens overskud til almennyttige formål?

Ja

1.8. CVR-nummer og P-nummer

CVR-nr.: 53398618 

P-nr. (hvis relevant): 1006628790 
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1.10. Navn, adresse og kontaktoplysninger (post vil blive sendt til din digitale postkasse)

Virksomhedens/foreningens/institutionens navn: Bigum Forsamlingshus 

Gade og nr.: Skibdalvej 60  

Postnr.: 8830 

By: Tjele 

Virksomhedens/foreningens/institutionens telefonnummer: 61554030 

E-mail: ulf_bender@hotmail.com 

Angiv projektets fysiske placering/på hvilken adresse er projektet gennemført: Lergravsvej 25,
8830 Tjele 

1.11. Kontaktperson

Dit navn: Ulf Bender 

E-mail: ulf_bender@hotmail.com 

Mobil: 61554030 

2.1. Projektresumé

Projektet har til formål at skabe fællesskaber, på tværs af landsbyerne og oplandet omkring

Tjele Langsø, hele året. Helt konkret ønskes faciliteterne udvidet med sauna, omklædning,

strøm og en platform (sø-terrasse), således at området får flere brugere i vinterhalvåret.

Dermed øges kendskabet til Bigum og Søbadet, hvilket skaber grobund for andre aktiviteter.
Projektet bygger videre på en lokal gruppe på ca. 40 vinterbadere, der igennem de seneste 2 år

har anvendt området hver weekend.

2.2. Hovedmålsætning fra Landdistriktsprogrammet

Mål B: At forbedre rammevilkårene i landdistrikterne via tilskud til fremme og udvikle basale

servicefaciliteter og landsbyfornyelse

2.3. Indsatsområder (sæt kun ét kryds)

Fremme fornyelse i landsbyer

2.5. Typer af projekter rettet mod forbedring af rammevilkår, basale servicefaciliteter og
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fornyelse af landsbyer

Fornyelse i landsbyer

2.6. Andre projekttyper (sæt gerne flere krydser)

Mit projekt er ingen af ovenstående

2.7. Overordnet projektbeskrivelse: Idé og formål

Projektidéen går ud på at udvikle foreningen "Bigum Forsamlingshus", til at rumme øvrige

aktiviteter og faciliteter. Bigum Forsamlingshus har en vigtig rolle i landsbyen Bigum, der med

sine knap 100 indbyggere, er en af områdets mange mindre landsbyer. Foreningen har

igennem årene fået en samlende rolle, der for mange mere minder om en borgerforening,

herunder ansvaret for søbadet ved Bigum, som er Tjele Langsø's bedste badested. Foreningen

faciliteter en række sociale aktiviteter, eksempelvis musikarrangementer sammen med Lindum

(nabolandsbyen).
Projektets idé er at udvide brugen af søbadet, og derigennem skabe endnu bedre bånd til

områdets landsbyer, og ligeledes at øge brugen af Søbadet hele året. Der skal laves en "under-

gruppe" som står for vinterbadningsaktiviteterne. Stammen i denne gruppe kan udgøres af de

25-35 faste brugere, der allerede idag anvender området, trods de primitive faciliteter

(omklædning ved et bord/bænkesæt i regn og slud).
Det er ikke intentionen at området skal blive en turistfacilitet, men målet er 150-200 faste lokale

brugere fra oplandet (15-20 km) . begrundelsen for "loftet" på brugerne er en vurdering af hvad

området kan "bære" uden at blive nedslidt. Det er vigtigt at bevare naturen og det rekreative i

området. Kigget over søen skal bevares.
Saunaplatformen etableres ved søbreden, enten på vandet eller på land. Der etableres en

platform foran saunaen på vandet. Saunaens front afmonteres om sommeren, således at der

kommer et halvtag med læ fra 3 sider.
Der trækkes strøm til området, hvilket muliggør vinterbrug af eksisterende toilet (frostsikring).
Der trækkes vand til en "spuleslange" og evt. en koldbruser ned til saunaen.
Der anvendes materialer der falder godt ind i naturen, eksempelvis grønt tag, ligesom der

indtænkes insekthotel eller lignende i bagvæg.

2.8. Projektets aktiviteter

Det er planen at stammen af faste hærdede brugere, der trodser vind og vejr, udvides til en
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større gruppe. Det kan være personer der idag enten tilvælger andre områder (eksempelvis

Hald og Fussingø) eller helt fravælger vinterbadning pga. manglende omklædningsfaciliteter,

eller muligheden for at få varmen efter en tur i det kolde vand.
Projektet forbedrer mulighed for musikarrangementer og andre arrangementer, både igennem

kendskab til dette smukke område, men også igennem en ny kobling af aktive borgere fra en

række omkringliggende byer, i denne nye undergruppe/underforening.
Etablering af faciliteterne kan forhåbentlig styrke søens dag, sikre afholdelse af 1-2 årlige

musikarrangementer og måske meget andet.

2.9. Målsætninger fra din LAGs udviklingsstrategi

Erhvervsrettet projekt: Etablering af nye virksomheder med fokus på mikrovirksomheder og

livsstilsiværksættere: 0

Erhvervsrettet projekt: Øget omsætning/mersalg i eksisterende mikrovirksomheder- herunder
"lokale arrangementer" med henblik på salg: 0

Erhvervsrettet projekt: Turisme etablering, opbygning og udvikling af oplevelsesklynger samt
overnatningsfaciliteter i forbindelse hermed: 0

Erhvervsrettet projekt: Fødevarer - nye produkter koblet til den stedbundne identitet - og
afsætning i forbind til eksisterende netværk og evt. skabelse af nye relevante netværk: 0

Erhvervsrettet projekt: Opbygning og deltagelse i partnerskaber, netværk og samarbejder på
alle planer og niveauer: 0

Bedre rammevilkår: Styrkelse af lokalområdernes identitet som udgangspunkt for at finde
lokalmrådets nye rolle: 10

Bedre rammevilkår: Forskønnelse af byer, byrum, bygninger og landskaber, så lokalområderne
styrkes som attraktive steder at bo og leve: 20

Bedre rammevilkår: Naturoplevelser - forbedret adgangsforhold til naturoplevelser gennem
etablering af vandre-, cykel og ridestier samt aktiviteter i forbindelse med naturen/landskabet:
50

Bedre rammevilkår: Opbygning og deltaglese i partnerskaber, netværk og samarbejder på alle
planer og niveauer - såvel internt som eksternt: 20

2.10. Bidrag til udviklingsstrategiens målsætninger

Målet om at styrke lokalområdernes strategiske kapacitet styrkes ved at projektet indleder en

varig forankring af medlemmer fra andre landsbyer i Bigum Forsamlingshus Forening.
Projektet understøtter alle 4 aktiviteter i udviklingsstrategien (rammevilkår), og der forventes en

varig effekt efter endt projektperiode.
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Aktivitet 1: Styrkelse af lokalområdernes
identitet (DNA) som udgangspunkt for at finde
lokalområdets nye rolle
Aktivitet 2: Forskønnelse af byer, byrum,
bygninger og landskaber, så lokalområderne
styrkes som attraktive steder at bo og leve
Aktivitet 3: Naturoplevelser – forbedret
adgangsforhold til naturoplevelser gennem
etablering af vandre-, cykel- og ridestier samt
aktiviteter i forbindelse med
naturen/landskabet.
Aktivitet 4: Opbygning og deltagelse i
partnerskaber, netværk og samarbejder på
alle planer og niveauer – såvel internt som
eksternt

2.11. Projektperioden (max 2 år)
Startdato Forventet slutdato

01-04-2021 31-01-2023

2.38. Kræver projektet offentlige tilladelser?

Ja

2.12. Tidsplan for projektets hovedaktiviteter 
 Aktivitet Forventet startdato Forventet slutdato

Søgning af øvrig støtte 01-06-2021 01-09-2021

opførelse af faciliteter 01-08-2021 01-11-2021

etablering af underforening 01-08-2021 01-10-2022

plan B (sent tilsagn) etablering 01-05-2022 01-11-2022

evaluering 31-12-2022 31-01-2023

3.1. Er de beløb, du angiver i budgetter og finansieringsplan nedenfor med moms?

Ja

3.2. Er du momsregistreret?

Nej
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3.3. Skal du/I delvis betale moms (delvis momsfradrag)?

Nej

3.4. Hvor meget ønsker du at søge om?

Angiv det ønskede tilskudsbeløb: 225.000 

3.5. Samlede projektomkostninger

Samlede projektomkostninger: 471.250 

Ansøgt tilskudsrate: 47,75 

3.6. Projektansættelser
Opgavebeskrivelse Antal timer Pris pr. time Pris

ingen projektansættelser

3.7. Konsulentbistand
Opgavebeskrivelse Antal timer Pris pr. time Pris

ingen konsulentbistand

3.8. Anlægsarbejder
Udgift samt opgavebeskrivelse / bemærkning Pris

Opførelse af sauna, inkl. fundament, el, terrasse mv. 436250

Forbedring af stier og udvidelse af sti-system (bæreevne om
vinteren)

15000

Udvidelse af nuværende bro og trappe 10000

3.9. Andre leverandørydelser
Udgift samt opgavebeskrivelse / bemærkning Pris

0

3.10. Materialer, inventar, udstyr og maskiner
Udgift samt opgavebeskrivelse / bemærkning Pris

0

3.11. Rejser/transport
Udgift samt opgavebeskrivelse / bemærkning Pris

0
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3.12. Formidling og information
Udgift samt opgavebeskrivelse / bemærkning Pris

0

3.13. Frivilligt arbejde
Hovedaktivitet Antal timer Kr. pr. time Pris

Projektledelse, etablering af
forening og praktisk arbejde i

forbindelse med stier mv.

100 10000

3.15. Opsummering af budget

Her følger en opsummering af de indtastede poster:

Kr.

Projektansættelser 0

Konsulentbistand 0

Anlægsarbejder 461250

Andre leverandørydelser 0

Materialer, inventar, udstyr og maskiner 0

Rejser/transport 0

Formidling og information 0

Frivilligt arbejde 10000

Andet 0

Total 471250

Samlede omkostninger 471250

Difference mellem samlede omkostninger og budgetteret
beløb (Skal være 0)

0

3.16. Indtægter det første år efter projektafslutning (hvis relevant)
Navn på indtægt Eventuel bemærkning Antal Pris pr. enhed Pris

kontingent 150 300 45000

3.17. Udgifter det første år efter projektafslutning (hvis relevant)
Navn på udgift Eventuel bemærkning Antal Pris pr. enhed Pris

el 4000 4 16000

byg. vedligeholdelse 1 15000 15000

arrangementer 2 3000 6000

Vand 1 2000 2000

vej og p-areal 1 2000 2000
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3.18. Opsummering af driftsbudget

Her følger en opsummering af de indtastede poster

Kr.

Forventede driftindtægter i alt 45000

Forventede driftudgifter i alt 41000

Årets resultat 4000

3.19. Søger projektet tilskud fra andre offentlige myndigheder og fonde?

Ja

3.20. Tilskud fra andre offentlige myndigheder og fonde
Myndighed/fond Kr. Status

Kommunale midler 100000 Bevilliget (vedhæft bekræftelsen til din
ansøgning)

jutlanderfonden 50000 Søgt

friluftsrådets fond 32250 Planlagt søgt

nordeafonden 50000 Søgt

3.21. Projektets finansieringsplan

Projektets samlede omkostninger : 471250 

Ansøgt beløb : 225000 

Finansiering fra ansøger : 0 

Frivilligt arbejde (beregnes 100 kr. pr time) : 14.000 

Tilskud fra andre offentlige myndigheder og almennyttige fonde : 232.250 

Difference mellem samlede omkostninger og finansieret beløb (Skal være 0): 0 

3.23. Frivilligt arbejde
Hovedaktivitet Kr.

Projektledelse, etablering af forening og praktisk arbejde i
forbindelse med stier mv.

10000

3.24. Benytter projektet sig af mellemfinansiering?

Ja
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3.25. Garanti/sikkerhed for øvrig finansiering (eksklusiv andre offentlige myndigheder og

fonde)

Nej, endnu ikke

3.26. Er projektet kommercielt eller er der økonomisk aktivitet i projektet (fx salg af varer,

billetsalg, entréindtægter, medlemsgebyr, brugerbetaling mv.)?

Nej

3.28. Ejer du området hvor projektet foregår?

Nej

4.1. Projektets effektområder (sæt gerne flere krydser)

Investeringen forventes at bidrage til en øget social sammenhængskraft i lokalområdet? (inkl.

forbedret livskvalitet, menneskelige relationer, tillid, lige rettigheder osv.)

Investeringen forventes at bidrage til kulturaktiviteter eller en øget kulturel identitet i
lokalområdet?

4.2. Estimeret fordeling af projektets samlede omkostninger på de fem effektområder.

Hvor stor en del af projektets samlede investering, mener du, bidrager mod hver af følgende

fem effektområder? Bemærk, at der her er tale om det samlede projekt og ikke kun den del af

investeringen, som du søger tilskud til.

Kr. %

Sociale effekter 420000 89,12

Kulturelle effekter 51250 10,88

Total 471250 100

4.3. Økonomiske effekter

Forventet årlig omsætning første driftsår efter projekts ophør : 45.000 

Forventet antal nye fuldtidsarbejdspladser skabt umiddelbart efter projekts ophør : 0 

Forventet antal nye fuldtidsarbejdspladser i alt skabt 2 år efter projekts ophør (NB. tallet skal
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være inklusiv de arbejdspladser, der er skabt umiddelbart efter projektets ophør): 0 

Forventet årlig bruttoværditilvækst første driftsår efter projekts ophør (måles som årlig
omsætning minus variable omkostninger til produktionen) : 10.000 

Forventet årligt resultat før skat første driftsår efter projektets ophør : 10.000 

Forventet årlig omsætning 2 år efter projekts ophør : 45.000 

Forventet årlig bruttoværditilvækst 2 år efter projekts ophør (måles som årlig omsætning minus
variable omkostninger til produktionen) : 10.000 

Forventet årligt resultat før skat 2 år efter projekts ophør : 10.000 

4.4. Miljømæssige effekter

Antal nye naturfaciliteter eller -aktiviteter, der bidrager til forbedring af miljøet (fx ét stisystem.

Din angivelse bør svare til dit budget) : 1 

Din vurdering af i hvor høj grad lokalbefolkningen vil opleve en forbedring af miljø og natur,
herunder adgang til natur, som resultat af dit projekt.: 3 

4.9. Sociale effekter

Antal nye fritidsaktiviteter : 1 

Antal personer, der årligt forventes at gøre brug af projektets forbedrede eller nye
servicefaciliteter : 200 

Forventet antal personer i lokalområdet med adgang til forbedrede eller nye servicefaciliteter :
1.000 

Din vurdering af i hvor høj grad lokalbefolkningen vil opleve en øget social sammenhængskraft.:
4 

4.10. Kulturelle effekter

Antal nye kulturaktiviteter (inkl. aktiviteter og tilbud, der relaterer sig til kulturarv) : 2 

Antal personer, der årligt forventes at gøre brug af projektets eventuelle kulturelle faciliteter :
200 

Forventet antal personer i lokalområdet, der kan få fordel af eller have adgang til projektets
eventuelle kulturelle faciliteter : 1.000 

Din vurdering af i hvor høj grad lokalbefolkningen vil opleve at have flere kulturelle tilbud og/eller
øget kulturel identitet i lokalområdet. Med 'identitet' mener vi for eksempel befolkningens
selvopfattelse, områdets historie, lokale traditioner og lokal kultur (egnsretter, musik,
håndarbejde mm.), lokale fødevarer og lignende.: 3 
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4.11. Yderligere projektspecifikke resultater og effekter (hvis relevant)
Aktivitet[Eks: Anlagt badebro] Definer enhed[Eks: Antal brugere pr. år] Forventet resultat/effekt[Eks: 500

brugere]

vinterbadningsfaciliteter inkl. sauna antal brugere pr. år 200

5.1. Målgruppe

Målgruppen er lokalområdets borgere (15-20 km.).
Faciliteten forventes primært brugt at foreningens medlemmer, men der vil også være mulighed

for at faciliteten vil understøtte en række andre målgrupper, eksempelvis skoleklasser, spejdere,

idrætsforeninger og andre. Denne brug forventes at være lejlighedsvis, og brugen er ikke

indregnet i ovenstående effekter.

5.2. Marketings-/kommunikationsplan

Der er ikke planer om at lave decideret markedsføringstiltag. Dog vil der oplyses om aktiviteten

til foreningerne i lokalområdet (15-20 km), særligt i starten. Ligeledes planlægges

indvielsesarrangement, samt 1-2 årlige events.
Nabobyen Klejtrup har eksempelvis i februar haft en konkurrence/indsamling igang, som har

medført over 100 ekstra gæster i området. 

6.1. Lokale ressourcer

Ja

6.2. Beskrivelse af lokale ressourcer

Det forsøges at indarbejde lokale materialer i tag og bagvægskonstruktion.
I det omfang det er muligt, vil der også anvendes lokalt træ.
Det vurderes ikke at den lokale materialeandel er markant. 

6.3. Erfaring tilpasset en lokal sammenhæng

Ja

6.4. Brug af tidligere erfaringer

I forhold til nabo-områders lignende projektet, ses brugere fra et stort opland. projekterne har
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haft behov for at lægge et maks. antal medlemmer ind. Denne erfaring anvendes her, ved at

sikre at medlemmerne i udgangspunktet er lokale.
Lokalområdet har en stærk viljekraft til at "tage skeen i egen hånd", denne viljekraft forventes

også i dette projekt.

6.5. Lokalt eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign.

Ja

6.6. Brug af lokalt eksisterende faciliteter, grupper, institutioner, foreninger el.lign. 

Projektet forankres i den lokale forening (Bigum Forsamlingshus).
Den allerede etablerede gruppe (primært fra Vammen) integreres i projektet.
Der er allerede et madpakkehus og toilet i området, som forventes at kunne anvendes (øget

brug af eksisterende faciliteter).

6.7. Lokal identitet

Projektet afspejler den lokale identitet ved at basere sig på de stærke lokale kræfter, og viljen til

at skabe et attraktivt lokalområde. 

7.1. Involverer projektet flere parter (projektsamarbejder)? 

Nej

7.3. Vil projektet medføre eller skabe samarbejde efter projektets ophør? 

Nej

7.8. Er projektet et transregionalt samarbejdsprojekt (dvs. det opererer på tværs af

LAG'er)?

Nej

7.10. Er projektet et tværnationalt samarbejdsprojekt (dvs. det opererer på tværs af

landegrænser)?
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Nej

8.1. Hvor innovativt er projektet for jer?

Hvor innovativt er projektet for jer? (se spørgsmålets infoboks for yderligere information om,

hvad der menes med 'innovativt').: 4 

8.2. Begrundelse for nyhedsværdien scoret i forrige spørgsmål

projektet har en stor nyhedsværdi for området, og vil udvide brugen af Bigum området markant. 

8.3. Spredning af best practice

Projektet vil gerne bidrage med at sprede erfaringerne, dog forventes det at være svært for

projektet og projektgruppen at finde de relevante modtagere af projektet. En idé om formidling

og spredning kan være at sikre at projektbeskrivelsen er tilgængelig på hjemmesiden, og at der

løbende i projektet dokumenteres og formidles via lokale medier og sociale medier. 

9.1. Risiko

Den største risiko i projektet er at det ikke opnår tilstrækkelig etableringsstøtte. Projektet har en

rigtig fornuftig årligt driftsøkonomi, og erfaringerne fra andre foreninger er at der er stor

tilslutning. Projektet har også gode muligheder for at reducere i driftsomkostningerne, da mange

omkostninger er variable. Den store udfordring er at finde tilstrækkelige etableringsmidler, til at

projektet kan lykkes hurtigt, og dermed skabe det antal medlemmer der gerne skal være. 

9.2. Projektets levedygtighed i lokalsamfundet

Projektet vil have en god indflydelse med antallet af brugere af området ved Bigum, og det vil

sætte fokus på naturværdierne, bosætningslysten i landområderne, øge livskvaliteten for

områdets borgere og meget andet. Der skabes samtidig gode muligheder for diverse

arrangementer, eksempelvis musikarrangementer, der tidligere har været svære at afholde pga.

eksempelvis manglende elektricitet.
Projektet bidrager dermed med kendskab til området, men også nye kræfter der kan bære nye

aktiviteter.

I bilag findes vedtægter, samt inspirationsbilleder fra andre projekter.
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