Knebel, den 12. november 2008
Til
LAG-bestyrelsen

Vedr. begrundelsen for afslaget til projektstøtte til Vistoft Mølle
Det er naturligvis skuffende, at bestyrelsen har vurderet hele projektet som liggende uden for
LAG´ens område og henvist projektet til Kulturarvstyrelsen, som på samme måde kun kan støtte
den del af projektet, der relaterer til vedligeholdelse og restaurering af den fredede og
bevaringsværdige del og ikke kan yde økonomisk støtte til nutidige funktioner.
Det er imidlertid vores opfattelse, – og dette blev støttet af alle vore rådgivere i såvel
Kulturarvstyrelsen som LAG´en - at projektet skulle beskrives i sin helhed, så det var åbenbart for
enhver, hvordan Vistoft Mølle i et samarbejde kunne såvel restaureres, som fungere og anvendes af
nutidige mennesker. Altså to adskilte funktioner med hver sin mulighed for at opnå støtte –
dels gennem LAG og dels gennem Kulturarvstyrelsen..
En af begrundelserne for at beskrive projektet samlet og som en enhed var og er den helt reelle, at
Kulturarvstyrelsen også skal godkende den del, som ligger uden for styrelsens egen støttemulighed
og som har med attraktive levevilkår at gøre. LAG´en kunne slet ikke ansøges om projektstøtte,
såfremt Kulturarvstyrelsen ikke gav grønt lys for ombygningen, hvorved det blev muligt at
etablere publikumsfaciliteter, så møllen og den tilstødende bygningsmasse kan fungere for nutidens
mennesker med krav om, at den øgede tilgængelighed forsøges tilgodeset uden at bygningernes
oprindelige funktion og bygningsudtryk ændres væsentligt, men alligevel udviser nytænkning ift.
anvendelse af den eksisterende bygningsmasse – dels for at forskønne nærmiljøet, dels for at skabe
nye muligheder og fællesskaber på tværs af de forskellige befolkningsgrupper og dels for at
etablere faciliteter til gennemførelse af kulturelle arrangementer og fritidsaktiviteter, men sandelig
også fokuserer på bevarelse, genopretning og formidling af den lokale kulturarv.
Ud fra de forudsætninger har vi formuleret ansøgningen som et samlet projekt, hvor - set med vore
briller - Kulturarvstyrelsen og LAG´en hver for sig fik mulighed for at yde støtte til den procentvise
andel af projektet, som relaterer til henholdsvis Styrelsens og LAG´ens område.
Vi skal derfor tillade os at forespørge om LAG-bestyrelsen vil være villig til at genvurdere
ansøgningen set i det lys evt. gennem en helt ny ansøgning, som kun omfatter den del af projektet,
der ligger uden for støtte fra Kulturarvstyrelsen, men som drejer sig om attraktive levevilkår i
landdistrikterne?

Med venlig hilsen
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