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

Byforskønnelse landsbyens fremtid

Projektholder

Gjerlev Lokalråd

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

Finansieringskilder

Lone Nielsen
Lonenie@gmail.com
Foreløbig kun Landsbypuljen

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

I forbindelse med borgermødet 2012 blev
der etableret forskellige interesse
arbejdsgrupper. Alle borgere havde
mulighed for at involvere sig, komme med
forslag deltage i afstemningen, om hvilke
projekter der skulle arbejdes med
fremadrettet. Grupperne udarbejdede en
SWOT-analyse. Efterfølgende opstod der
fem arbejdsgrupper, bl.a. Byforskønnelses
gruppe.
Herefter er Anlægsgartneren blevet
kontaktet, hvor der er taget udgangspunkt i
borgernes ønsker.
Der er efterfølgende blevet udarbejdet
visuelle forslag til byforskønnelse tre steder i
byen. Disse er blevet præsenteret på
Borgermødet september 2016.
På Borgermødet var foredragsholder Ole
Kamp inviteret til at fortælle om; ”Det gode
liv i landsbyen”, med henblik på at få
”tændt” flere ildsjæle.

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?

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?
Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive
overraskelse ved jeres projekt.

Hvad kunne I have gjort anderledes?
Beskriv de udfordringer I har mødt, hvordan i løste dem,
og hvis der var noget i kunne have gjort for at
imødekomme dem tidligere i processen.

Har I fået tilstrækkelig information og sparring
fra Randers Kommune?
Herunder hvis I har forslag til justeringer/ændringer i
sagsbehandlingen fra Randers Kommune.

Projektet har fortsat lang vej endnu, - men for
overhovedet at kunne påbegynde det ønsket
projekt, har det været nødvendigt at have en
fælles tegning at tage udgangspunkt i.
Tildeling af kommunal jord og opkøb af
tilstødende jord, der ejes af lokal bondemand.

Fortsat afventende på tilbagemelding fra
Randers kommune, hvorvidt det er muligt at lave
en byttehandel med kommunalt jord og det
aktuelle stykke jord, der indgår i projekt;
”Byforskønnelse landsbyens fremtid ”

Var der noget der var sværere en forventet?
Var der noget der gik lettere end forventet?
Hvad er det vigtigste I har lært af denne proces? Det betaler sig at søge om økonomisk støtte

