
Ansøgning til Ringkøbing-Skjern Kommune 

I forbindelse med opnået fondsstøtte fra EU (Bar/Brexit Lag pulje) til Bæredygtighedsfestival i Hvide 

Sande 2023, søges hermed om kaution i forhold til det af fonden bevilgede beløb på i alt 860000,- 

Støtten bliver først udbetalt i første halvår af 2024, men Vestjysk Bank i Hvide Sande har lavet et 

rigtig fint tilbud, hvor de lægger pengene ud i løbet af 2023, hvor udgifterne til festivalen er. Banken 

har dog behov for at nogen kautionerer for beløbet, indtil fonden udbetaler sin støtte. 

Derfor ansøges Ringkøbing-Skjern kommune hermed om at være kautionist. 

Der er tre dokumenter vedhæftet ansøgningen her:  

1. Selve projektbeskrivelsen i hele dens omfang, som har dannet grundlag for den bevilgede 

støtte. 

2. Bevillingen fra fonden 

3. Tilbuddet fra Vestjysk Bank 

Som det vil kunne ses af projektbeskrivelsen er det en styregruppe der står bag projektet, hvor 

repræsentanter fra Hvide Sande havn, Klittens Borgerforening, Holmsland Klit Turistforening og 

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er med. Desuden undertegnede, Gert Barslund fra Verdensmålshuset 

Genin i Esbjerg, der faciliterer projektet fra start til slut. Projektet er søgt i Klittens Borgerforenings 

regi. 

Det skal desuden nævnes at Klimakoordinator Pernille Hagen, fra Ringkøbing Skjern Kommune, har 

været med på et styregruppemøde, og har hjulpet projektet på vej, særligt med råd til 

fondsansøgningsprocessen. 

Facilitator Gert Barslund er uddannet psykolog, og har tidligere gennem flere år boet og arbejdet i 

Ringkøbing. Han har været ansat i den daværende Børne- og Ungdomsrådgivning i cirka 6 år. Gert er 

i dag direktør i Verdensmålshuset Genin, som siden 2017 har hjulpet virksomheder, uddannelser og 

lokalsamfund med at integrere bæredygtighed og verdensmål på konkret vis i det daglige virke. Gert 

har tidligere søgt og fået midler til større projekter, som alle er blevet gennemført efter planen. 

Vi samarbejder meget gerne tæt med jer i kommunen undervejs, og vil månedligt op til festivalen 

give en status på hvad der præcis er sket/lavet og dokumentere hvordan indhold og udgifter følger 

planen. 

Håber ovenstående information, sammen med det vedhæftede, er fyldestgørende som grundlag i 

ansøgningen.  

Vi stiller naturligvis også gerne op til et møde eller snak, hvis noget skal drøftes nærmere inden en 

afgørelse på ansøgningen. 

 

Venlig hilsen 

 

Gert Barslund 

Projektfacilitator, på vegne af styregruppen. 

 



 


