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207 Spørgetid - Byrådet 2004.
Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20982
Beslutningstema:
/
Indstilling / Beslutning:

Byrådets møde 21. december 2004 Punkt 207:
Intet blev drøftet.
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208 Ansøgning om støtte fra Hals Kommune og Leader+ til projekt "Langhuset" i Hou.
Journal nr. 20.00.00G01 / /Sagsid 22881
Beslutningstema:
Byrådet skal beslutte, om kommunen vil støtte projektet "Langhuset" - et kulturhistorisk projekt i
Hou med et støttebeløb på 75.000 kr., så der kan søges om tilsvarende beløb fra Leader+ ordningen.
Indstilling / Beslutning:
Centerafsnittet den 21.09.2004
Sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.
Økonomiudvalgets møde 27. september 2004 Punkt 173:
Indstilles til godkendelse, idet det forudsættes, at en evt. bevilling meddeles under iagttagelse af
kommunalfuldmagtens regler. Tilskuddet er betinget af Leader+ tilsagn.
Byrådets møde 6. oktober 2004 Punkt 154:
Godkendt under iagttagelse af Økonomiudvalgets bemærkninger.
Administrativ bemærkning den 15.12.2004
Der er udarbejdet et udkast til aftale for udbetaling af 75.000 kr. til Projekt "Langhuset" i Hou.
Aftalen har været sendt til kommentering hos Tilsynet med kommunerne i Nordjyllands amt,
Statsamtet. Udkast til aftale samt Statsamtets kommentarer er vedlagt som bilag.

Byrådets møde 21. december 2004 Punkt 208:
Udkast til aftale godkendt.
Sagens indhold:
To borgere fra Hou har ansøgt Hals Kommune om støtte til et nyt kultur-/turistpårojekt i Hou "Langhuset" (ansøgningen er vedlagt som bilag). Projektet formidler Skotsk historie gennem
musik og teater. Målgruppen for arrangementerne er skoleelever, lokale borgere og turister.
"Langhuset", der skal indrettes i garagen på Skolevej 3 i Hou, indeholder et lille teater. Sammen
med teateret vil der blive arrangeret forskellige workshops, der relaterer sig til teaterstykkerne f.eks. at lave våben, skjold og smykker eller at lære at spille på de gamle instrumenter.
De ansøgte midler - 75.000 kr. fra Hals Kommune og tilsvarende fra Leader+ programmet - skal
bl.a. bruges til indretning af teatersalen i garagen med ny handicapvenlig indgang, siddepladser, belysning, scene, alarmsystem, toilet, m.v.
Administrativ bemærkning den 21.09.2004
Teknisk forvaltning har den 11. februar 2004 givet tilladelse til , at den ønskede aktivitet godt
kan rummes i lokalerne.
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Leader+ er et EU program, som skal skabe udvikling i landkommuner. Hals Kommune er sammen med Arden, Dronninglund, Hadsund, Sejlflod og Skørping Kommuner blevet godkendt som
Leader+ område i programmet for Leader+ fra Direktoratet for FødevareErhverv. Kommunerne
danner tilsammen "Kattegatgruppen". Kattegatgruppen behandler og indstiller leader+ansøgningerne til Direktoratet.
En betingelse for at modtage støtte fra Leader+ er, at Leader+ højst kan bidrage med halvdelen
af projektbeløbet. Den anden halvdel skal projektet selv finde, og der skal være mindst lige så
mange offentlige danske penge, som der modtages fra Leader+. De offentlige danske penge
skal komme fra stat, amt eller kommuner eller fra fonde eller selskaber, som er lovregulerede, fx
Tips- og lottomidler eller midler fra Arbejdsmarkedets feriefond.
Økonomiske konsekvenser:
Såfremt byrådet godkender at støtte projektet med de ansøgte 75.000 kr. skal der anvises en finansiering af beløbet.
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
Udkast til aftale "Projekt Langhuset"
samt Statsamtets kommentarer (El.doc.: Langhuset).
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209 Frigivelse af midler til projektering af Hals skoles 3. etape
Journal nr. 82.06.00P20 / /Sagsid 21763
Beslutningstema:
Der ønskes en stillingtagen til en frigivelse af kr. 400.000,- til udarbejdelse af en samlet projektering af såvel 1. og 2. del af 3. etape af renoveringen af Hals skole.
Indstilling / Beslutning:
Forvaltningen indstiller, at der frigives kr. 400.000,- til udarbejdelse af projektering.

Kulturudvalgets møde den 16. december 2004 Punkt 129:
Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 21. december 2004 Punkt 209:
Godkendt.

Sagens indhold:
2. etape af renoveringen af Hals skole forventes endeligt afsluttet inden udgangen af 2004. B yrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 at afsætte 9 mio. til renovering
af Hals Skoles 3. etapes 1. del, medens der i overslagsåret 2006 forventes afsat de resterende
5 mio. kr., således at det samlede beløb for etape 3 udgør 14. mio.
Økonomiske konsekvenser:
Der frigives kr. 400.000,- af de i 2005 afsatte 9 mio.
Personalemæssige konsekvenser:
/
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Bilag:
/

