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Landdistriktsområdet  Rantzausgade 4  9931 1921   

  9000 Aalborg  landdistrikt@aalborg.dk   
 

 

Huul Møllelaug 
Att. Leo Helmer 
Flintdalevej 5 
Vokslev 
9240 Nibe 
  

Tilsagn om støtte 

Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling har d. 9. oktober 2013 be-

handlet Huul Møllelaugs ansøgning om midler fra ”Puljen til forskønnelse og 

udvikling af byer i landdistriktet” til projektet ”Restaurering af vandmøllen 

Huul Mølle” 

Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling har besluttet at imødekomme 
ansøgningen med et tilskud på maksimalt kr. 600.000 kr.  

Projektet må iværksættes, når alle relevante tilladelser er indhentet, og for-
valtningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling har godkendt den endelige 
projektbeskrivelse og budget. Projektet skal som udgangspunkt gennemføres 
i 2014. Der kan søges om dispensation om dette ved henvendelse til Forvalt-
ning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. 

Projektet skal overholde alle gældende love og regler i Danmark. Overskri-
des dette kan det medføre et bortfald af tilskuddet eller tilbagebetaling af det-
te.  

Vær opmærksom på, at anlægsprojekter med en samlet projektsum over 
300.000 kr. og som modtager offentlig støtte, er omfattet af tilbudslovens 
regler om offentligt udbud. Det er ansøgers ansvar at overholde disse regler. 

Bevillingen kan bortfalde, hvis projektforpligtelserne misligholdes, dvs. at 
projektet ikke gennemføres inden for tidsplanen og/eller ændres væsentligt 
uden, at dette forelægges Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. 

Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling skal godkende væsentlige 
ændringer ved projektet eller hvis projektet ikke kan færdiggøres indenfor 
den tidshorisont som angives på ansøgningsskemaet. 

Projektet skal opretholdes i minimum 5 år. Ansøger er ansvarlig for relevant 
forsikring af projektet. 

Når projekterne opfylder de krav, der måtte være knyttet til bevillingen, og 
forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling har godkendt projektop-
start, kan bevilgede midler udbetales efter nærmere aftale med forvaltningen, 
fx i rater. Dog tidligst 1. januar 2014. 
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Der kan kun støttes udgifter svarende til det beløb, der maksimalt er givet 
tilsagn om, og kun til udgifter beskrevet i ansøgningen. 

Efter projektets afslutning skal der fremlægges slutregnskab samt en evalue-
ringsrapport for projektet, der beskriver projektets forløb og resultater.  

Uforbrugte midler tilbagebetales til Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig 
Udvikling.  

 

Ønskes en uddybning af ovenstående, er du velkommen til at kontakte kon-
sulent Lisbeth Machholm på 99311944 eller lpm-sbu@aalborg.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Kastrup-Larsen 

 

Bente Graversen 

Rådmand Direktør 

  

  

  

 

Der vedlægges: 

 

 Acceptskrivelse der skal returneres i underskrevet stand inden 14 

dage.  
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Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 
Att. Landdistriktsgruppen 
Rantzausgade 4 
9000 Aalborg 
 
Att. Lisbeth Machholm 

Sagsnr.: 2013-19043 

 

Projektansøgers navn og data:  

Huul Møllelaug 

Vokslev 

9240 Nibe 

 

 

Accept af tilsagn 

Undertegnede erklærer hermed, at jeg er indforstået med de i tilsagnet 
nævnte vilkår m.v. 

 

 

 

 

 

Dato: ________ Underskrift:__________________________________ 

 

 

 

Erklæringen returneres til Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Ud-
vikling senest 14 dage efter tilsagnsdatoen. 

 
 

 

  
  
  
  
  
 


