ANSØGNING OM MELLEMFINANSIERING AF PROJEKT LIV I GENNER BUGT
Foreningen Genner Bugt Netværk har i 2020 samt 2021 søgt forskellige puljer og fonde om
tilskud til projektet: Liv i Genner Bugt. Projektet har til formål at skabe liv og aktivitet i hele
Bugten til gavn for beboere, turister og ikke mindst lokale virksomheder.
Hvis det skal lykkedes, kan vi desværre ikke nøjes med at beskrive vores skønne område i
en turistbrochurer eller på Aabenraa Kommunes hjemmeside. Det er ekstremt vigtigt, at os
der bor her, os der driver virksomhed i området og vores gæster oplever at ”her sker der
noget”.
Derfor ønsker vi, at vise områdets unikke kvaliteter på en ny og innovativ måde. Det gør vi
ved hjælp af POP-UP aktiviteter, dvs. når en aktør (ex. en restaurant eller en
oplevelsesudbyder) åbner for service på en ny lokation i en meget begrænset periode.
Alle aktiviteter vil naturligvis være corona-venlige, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger
overholdes til enhver tid.
I foråret 2021 har vi modtaget tilsagn til projektet fra hhv. LAG Sønderborg-Aabenraa samt
Landdistriktspuljen. Projektet har således opnået en 100% finansiering med følgende
fordeling:
•
•

LAG Sønderborg-Aabenraa bidrager til projektet med DKK 217.140,50
Landdistriktspuljen bidrager til projektet med DKK 239.641,00

Bevillingen fra LAG kommer dog med den betingelse, at tilskuddet først kan udbetales når
projektet er færdigt og der foreligger et godkendt projektregnskab. Dertil kommer at
Landdistriktspuljen udbetaler tilskud i rater af DKK 38.000 (2 x årligt)og udbetaler op til 80%
af støttebeløbet inden projektets afslutning.
Projektet løber fra marts 2021 til og med 2023.
Det betyder kort sagt, at projektet har en relativt kortvarig likviditetsmæssig udfordring,
idet projektaktiviteter skal betales førend tilskud kan udbetales. Dertil kommer, at langt de
fleste projektudgifter afholdes i forår og sommer 2022, idet Genner Bugt Netværk her agter
at implementere hovedparten af projektets POP-Ups.
Genner Bugt Netværk har ansøgt flere banker (herunder Sydbank, Kreditbanken og
Danske Bank) om både lån og oprettelse af kassekredit til projektet, men fået afslag idet
der ikke ydes lån eller kreditter til foreninger.
Dette stemmer godt overens med foreningens nuværende vedtægter, hvori der står, at
Genner Bugt Netværk ikke må stifte gæld (dog må der i projektsammenhæng gerne
mellemfiansieres). Bestyrelsen for Genner Bugt Netværk tager gerne denne
vedtægtsbestemmelse op til re-vurdering. Dog er dette pt. ikke relevant idet, der ikke kan
ydes banklån.
Derudover er muligheden for lokal virksomhedsfinansiering samt crowd funding undersøgt
– desværre uden det ønskede resultat.
Foreningen har derfor behov for et lån til mellemfinansiering af projekt Liv i Genner Bugt på
i alt DKK 264.968,00. Beløbet dækker tilskud fra LAG på 217.140,5 samt 20% af tilskud fra
Landdsitriktspuljen (DKK 47.828).
Om muligt ønskes lånets hovedstol udbetalt på projektets konto i Sydbank – gerne hurtigst
muligt eller alternativt til januar 2022. Lånet tilbagebetales senest 6 mdr. efter projektets
udløb (1 måneds intern behandlingstid samt 3-5 mdr. behandlingstid i puljerne).

Det er vores håb at Aabenraa Kommune vil hjælpe projektet videre ved at give tilsagn til
mellemfinansiering. Forarbejdet er allerede på plads og der står en lang række lokale
virksomheder i kø for at understøtte ”Liv i Genner Bugt”.
På forhånd mange tak for hjælpen.
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