Som afslutning på dit projekt, som har fået støtte fra landsbypuljen i Randers kommune, ønskes
en evaluering af projektet.
Evalueringen skal danne grundlag for erfaringsdeling mellem landsbyerne i Randers Kommune, og vil
blive tilgængelig under profilen ”landsbyer og landdistrikter i Randers Kommune” på webkortet du
finder her: webkort.randers.dk
Spørgsmål

Svar

Projekttitel
Projektholder
Både navn på foreningen og kontaktoplysninger på en
kontaktperson, der kan kontaktes af andre landsbyer, der
skal i gang med et lignende projekt.

Finansieringskilder
Nævn de finansieringskilder I har haft til projektet, ud over
Landsbypuljen.

Kort beskrivelse af projektet, som det er
forløbet
-

-

Før etablering/afvikling
Under etablering/afvikling
Efter etablering/afvikling

Borgerforeningen for Dalbyover og Omegn =DOB
sammen med Udbyneder Borgerforening.
Louise Andersen Møgelvangsvej 30 Dalbyover
8970 Havndal tlf. 86473009 61685850
aaledamgaard@mail.tele.dk
Kun Landsbypuljen og en sponsor på
annonceunderskud (1407,05 kr.)
samt gratis løbesedler fra sekretariatet.
Fra ide til virkelighed. På Dansens Dag 29.april
2014 dansede vi lanciers på Dalbyover Kro med
støtte fra Nordeafonden. Bestyrelsen vedtog at
prøve igen og søgte i 2015 atter Nordeafonden,
men fik afslag. Så søgte vi LAG -Gentænk
Landsbyen med henblik på at blive en del af
europæisk kulturby Aarhus 2017, men fik afslag.
I 2016 søgte vi så Landsbypuljen med et skrabet
budget på 7900,00 kr. og fik tilsagn d.
22.12.2016. For at øge udvalgets velvilje og
dermed få tilsagn fra Landsbypuljen, var vi i DOB
gået sammen med Udbyneder Borgerforening
om begivenheden.
Det er godt at have gode kontakter.
Af lutter velvilje og for den gode sags skyld sagde
Sv.E. Kjær Nielsen ja til at levere musik og
instruere 4 aftener for kun 2500 kr. samt holde
foredrag om Lanciers og dansens historie.
4.3.2017 havde vi alt på plads med instruktør,
datoer, steder og forplejning og fik lavet
indbydelser/ løbesedler, som Line M Sørensen
på erhvervs- og udviklingssekretariatet trykte til
os. Løbesedlerne blev sat op ved de handlende,
i idrætshaller og delt ud til folk i løbet af
sommeren, på mange steder og til mange
begivenheder, hvor vi kom, f.eks. til landsstævne
i Ålborg, ved Dronningens besøg i Hobro, til

søndagsdans i Rebild. Randers Turistbureau og
kommunens begivenhedssekretariat
bekendtgjorde også begivenheden. Jeg skrev
indlæg til aviserne. Face-book blev brugt. Der
blev sendt e- breve med indbydelsen til mange
personer.
I oktober blev der averteret i dagspressen.
Først i juli fik vi den første tilmelding.
Danseaftenerne forløb som planlagt med en
kaffepause med hjemmebagt brød og sang efter
højskolesangbogen. På festaftenen i Tårnsalen
på Overgaard Gods havde vi bestilt en lækker
anretning fra Dalbyover Kro. Det var gratis at
deltage, men man betalte selvfølgelig selv for
maden.
Efter afvikling er der kommet tak og ros fra
deltagerne

Hvis der er sket ændringer i projektindhold eller
budget, beskriv dem da her
Det kan være både økonomiske, tidsmæssige og
indholdsmæssige ændringer.

Hvordan har projektet bidraget til
landdistriktspolitikkens målsætninger?

Der er ikke sket ændringer i tid og indhold. Alt er
gået som planlagt. Men annoncebudgettet var
ikke stort nok (det vidste jeg godt, da jeg
indrykkede den sidste annonce). Men havde vi
gjort det større ved ansøgningen, havde
udvalget måske sagt nej.
Det er mere tiltrækkende at bo og bosætte sig i
Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter,
når der sker noget, når man kan opleve noget,
når man kan møde nogen.
Hvor godtfolk er kommer godtfolk til.
Men for at folk fra nær og fjern kan se, at der er
liv, er man nødt til at bruge dagspressen. Facebook og sms kæder er ikke seriøst nok.
Hvor folk kommer til, er det mere tiltrækkende
at drive virksomhed og besøge og være turist.
Vi er alle hinandens forudsætning

De næste spørgsmål fokuserer på jeres erfaringer med projektarbejdet.
Dette for at kunne bringe både gode og mindre gode erfaringer videre til andre, som skal i gang med
et lignende projekt.
Hvad har fungeret rigtig godt?
At folk har set bekendtgørelserne og fået lyst til
Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive
at deltage. At samarbejde med Udbyneder
overraskelse ved jeres projekt.
Forsamlingshus/ Borgerforening har været en
fornøjelse. At Overgaard Gods åbnede dørene
for det lokale arrangement, som også tiltrak folk
fra Randers, Hobro, Nørager og Ålborg.
Hvad kunne I have gjort anderledes?
Ikke noget. Det var nøje planlagt.
Beskriv de udfordringer I har mødt, hvordan i løste dem, og
Et større annoncebudget kunne have skaffet
hvis der var noget i kunne have gjort for at imødekomme
flere deltagere. Folk skal se/møde en
dem tidligere i processen.
bekendtgørelse mange gange for at få lyst til at
deltage og huske det.
Har I fået tilstrækkelig information og sparring
Ja, tak.
fra Randers Kommune?
Herunder hvis I har forslag til justeringer/ændringer i
sagsbehandlingen fra Randers Kommune.

Var der noget der var sværere en forventet?

Nej

Var der noget der gik lettere end forventet?

Nej

Hvad er det vigtigste I har lært af denne proces?
Intet nyt under solen. Vi har jo prøvet det før.
Alt skal være nøje planlagt. Hvem, der gør hvad,
hvor og hvornår, skal være bestemt og aftalt. Nu
er der kun at håbe, at nogle andre hurtigt griber
stafetten efter os og foranstalter en tilsvarende
begivenhed et andet sted i kommunen, mens
folk endnu kan huske, at de har set noget om
det, evt. deltaget. Altså en genkendelseseffekt.
Der er for nogle langt fra den ene ende af
kommunen til den anden. Hvis man arrangerer
et andet sted måske nær Randers, vil nogle
andre overvinde afstanden og deltage.

