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Bestyrelsen for LAG SØM tog onsdag hul på årets pulje på 4,4 millioner. Der var indkommet 12
ansøgninger til deadlinen lige op til jul og af dem kom knapt halvdelen i betragtning.
Denne gang var der søgt for mere end 4 millioner kroner og da vi skal have midler til årets øvrige to runder,
kan der desværre ikke blive til alle, fastslog Kurt Sorknæs, der er formand for LAG SØM. Kurt Sorknæs
glæder sig over, at der er masser af investeringsvilje og lyst til at udvikle på landet. Bestyrelsen kunne på
mødet nemlig også konkludere, at den udviklingsstrategi foreningen satte i søen i efteråret 2014 har foldet
sig flot ud i 2015.
Mange af de mål LAG SØM på forhånd havde sat sig er godt på vej til at blive imødekommet. Foreningen
har modtaget og støttet projekter inden for alle 5 overordnede mål og vi kan se frem til både nye
arbejdspladser og mange nye aktiviteter i Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner. Bekymringer
over om nogle kommuner blev for-fordelt i den nye storLAG viser sig i hvert fald for LAG SØMs
vedkommende i foreningens første leveår at være ubegrundede. Selvom man i projektvurderingen ikke må
tage geografiske hensyn på kommuneplan, så er det af tilfældighedernes vej alligevel faldet sådan ud, at
både projektantal og midler fordeler sig pænt på de tre kommuner, slutter Kurt Sorknæs.
Innovation og vækst
Fyns første spiluddannelse skal måske ligge i Årslev. Den Fynske Spilfabrik har store ambitioner om at skabe
et spritnyt uddannelsestilbud og tilhørende inkubationsmiljø til unge med udviklertrang. Der er ingen tvivl
om, at der er store vækstmuligheder i at udvikle spil. Ifølge Finans nåede computerspil i Danmark op på 1,1
mia. i omsætning i 2014, det er en stigning på næsten 90 % på bare to år og omsætningen er på niveau med
filmbranchen i Danmark. Den ubestridt største danske spilsucces Hitman har solgt mere end 10 millioner
eksemplarer. Det kan være, at den næste store spilstjerne klækkes på Fyn. Muligheden er i hvert fald på
vej.
Også whisky hitter i disse år. Det bedste danske eksempel er uden tvivl Stauning Whisky, der allerede kort
efter opstarten i 2005 fik whiskyeksperternes bevågenhed og nu har betydet, at verdens største
whiskyproducenter investerer 100 millioner i virksomheden. Mosgaard Whisky lover også vækst og
innovation, når man lige om lidt kan slå dørene op til et whiskydestilleri i Oure. Her vil man udover whisky
også udvikle nye produkter, som besøgende kan få lov til både at smage på og købe i den café og butik, der
etableres i tilknytning til destilleriet. Virksomheden er økologisk funderet og har allerede salgsaftaler klar.
Og så skulle der tillige være banet vej for en fynsk whiskyrute.
Penge reserveret til fyrtårn i Gislev
Gislev Lokalråd vil skabe et fyrtårn, som bliver et vartegn for byen gennem etablering af en stor scene, et
udsigtstårn og et madpakkehus. Kernen i byggeriet er bunden af en vindmølle med en højde på mere end 7
meter. Det er et ambitiøst projekt med flotte innovative elementer akitektonisk og det vil blive et naturligt
samlingssted for byen. Selvom der er en meget engageret gruppe omkring projektet, er der et stykke vej til
scenen er fuldt finansieret. Derfor nøjes LAG SØM med at reservere midler til projektet. 400.000 kr. blev
der sat til side og de kan først blive indstillet, hvis lokalrådet formår at finde flere penge og dermed kan

dokumentere, at projektet kan gennemføres. Og de har travlt, pengene skal nemlig findes inden LAG SØMs
sidste ansøgningsrunde i 2016.
Andre havde medfinansieringen helt på plads. En af dem er Storms Hjørne, der med inspiration fra
Provianten i Dyreborg vil etablere lokalhandel i den gamle købmandsforretning i Troense drevet af frivillige
kræfter. Og det er der mange, der bakker op om. Det viser også de penge, der er givet i medlemsbidrag og
antallet af frivillige, der vil stille op. Det er også frivillige kræfter, der har tænkt i lidt nye baner, når der
bliver etableret en ny aktivitetsbro i stedet for den gamle og meget nedslidte bro ved Familiehaverne i
Bøjden. Her vil der både være plads til at gangbesværede kan nå vandet, kajakroere kan holde et hvil og
børn kan fiske efter krabber. Det er den lokale smed, der sammen med flere uddannelsesinstitutioner og
Odense Kommune har udviklet en vedligeholdelsesfri bro med mange udbygningsmuligheder.

PROJEKTGENNEMGANG
Samlet indkom der denne gang 12 ansøgninger, der samlet søgte for mere end 4 mio.kr. og havde projektbudgetter på
mere end 10,6 mio. kr.
Den Fynske Spilfabrik
Indstilling: 360.000 kr.
Ansøger vil skabe en 3 årig spiluddannelse på højt niveau og meget gerne i Polymeren i Årslev. Her vil der årligt kunne
optages 20-40 studerende. Der tilknyttes et inkubationsmiljø med kontorpladser og mødelokaler, hvor både
studerende og selvstændige inden for særligt de kreative erhverv, kommunikation, kunst og kultur skal tiltrækkes.
Dette miljø skal understøtte oprettelse af nye virksomheder inden for især det oplevelsesøkonomiske område.
Ligeledes vil man lave forskellige events - fx lan, der vil tiltrække mange. Ansøger ønsker at skabe et iværksættermiljø
med den nyeste viden inden for computerspil for de bedste unge med spiltalenter og forventningen er, at det vil skabe
vækst på hele Fyn
Kontakt: Hasse Winther, 72532069
Storms Hjørne
Indstilling: 100.000 kr.
Ansøger vil etablere lokalhandel i en tidligere købmandsforretning i
Troense. Butikken skal drives af frivillige. Ansøger fremhæver, at der er
stor interesse fra lokalsamfundets side for at medvirke, til nu har
foreningen 100 medlemmer og de 45 har meldt sig som frivillige.
Ansøger fremhæver, at butikken vil sælge et stort udvalg af lokalt
producerede varer og bliver dermed også et vindue for småproducenter
i området - herunder både fødevarer og kunsthåndværk. På sigt håber
foreningen at kunne skabe grobund for at ansætte en deltidsbestyrer.
Ansøger understreger vigtigheden i for de små lokalsamfund at have
indkøbsmulighed - både i forhold til lokale borgere, men også for at
tiltrække turister og nye borgere.
Kontakt: Thomas Dam Jensen, 42426688
Mosgaard Whisky
Indstilling: 303.000 kr.
Ansøger vil i en nedlagt landbrugsejendom etablere whiskydestilleri, gårdbutik og café. Her vil man i amerikansk
vingårdsstil tilbyde økologiske produkter på et historisk landsted med udsigt til Storebælt og skotsk højlandskvæg.
Foruden whisky satses der på udvikling af nye produkter. I gårdbutik og café skal man udover egne produkter kunne
købe varer, der ’klæ’r’ whiskyen. Ansøger forventer ret hurtigt at have etableret en virksomhed, der allerede på år 3
beskæftiger 3 ansatte og fremhæver tillige øget omsætning hos lokale virksomheder, idet der tiltrækkes turister.
Kontakt: Jes Mosgaard, 20853588

Bøjden Beboerforening
Indstilling: 75.000 kr.
Ansøger vil via aktivitetsbro skabe grobund for mange nye aktiviteter, der udover lokale borgere også vil tiltrække
skoleklasser (til naturvejledning), kajakroere, sportsdykkere, gæster og turister. I designet er der indtænkt hylde til fx
kajakroere og der vil være ’udbygningsmuligheder’ - fx undervandsbassin til brug ved undervisning mv. Broen laves af
lokal smedevirksomhed, der har udviklet designet i samarbejde med Odense Kommune, Udvikling Fyn, EAL m.fl
Kontakt: Sven Åradsson, 21496517
Gislev Lokalråd
Reserveret: 400.000 kr.
Gislev Lokalråd vil i Børneskoven skabe et fyrtårn, som
bliver et vartegn for byen (og et symbol for fællesskabets
formåen) gennem etablering af en stor scene og et
madpakkehus, som er bygget op omkring et udsigtstårn.
De fremhæver, at der i mange år er der blevet afholdt
Gislev Musik Festival med ca. 2000 gæster og omkring 40
lokale bands/musikere og kor, som spænder bredt genreog aldersmæssigt. Den lokale Egnspilsforening har
arrangementer i Børneskoven og disse vil øges de
kommende år. Voksne og byens børn har i såvel fritid,
som i institutions- og skoleliv, deres færden i Børneskoven
- alle aktiviteter scenen vil være med til at øge.
Kontakt: Anders Peter Andersen, 29413125
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