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

Udvikling af bæredygtige fællesskaber i vores
landsby

Projektholder

Lem Forsamlingshus v/ Verner Kongsted
Verner Kongsted, formand for Lem
Forsamlingshusforening
Privat: Tjørnelundsvej 24, Lem, 8930 Randers NØ
Tlf.: 23809390

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

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

LAG-Randers/Favrskov
Elrofonden
Randers Kommune, Kultur og Fritids
forsamlingshuspulje
Behovet for, og ideerne til ombygningen tog
form i løbet af 2015, hvilket mundede ud i en
ekstraordinær generalforsamling i starten af
2016, hvor planerne blev forelagt for de
fremmødte, og en vedtægtsændring (fra
interessent til forening) blev vedtaget.
Det lykkedes ikke helt at rejse den ønskede
kapital, hvorfor projektet måtte skæres til, men
dog stadigvæk et flot og imponerende projekt.
Der har været stor lokal opbakning til projektet,
og folk har været rigtig glade og stolte over det
færdige resultat.
Det lykkedes ikke helt at rejse den ønskede
kapital, hvorfor projektet måtte skæres til.
Forsamlingshuset har dog selv spyttet lidt flere
penge i projektet end vi på forhånd havde
forventet, så alt i alt har vi fået langt det meste
af det vi drømte om 

Hvordan har projektet bidraget til
landdistriktspolitikkens målsætninger?

Lem er blevet et mere attraktivt sted at bo, dels
ved at forbedre forsamlingshuset som
samlingssted, og dels ved at styrke fællesskabet
blandt borgerne.

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?
1)Der har været super god lokal opbakning
Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive
omkring vores ombygningsprojekt, hvilket bl.a.
overraskelse ved jeres projekt.
ses af de over 1500 frivillige arbejdstimer, som
borgere i Lem og omegn har bidraget med.

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.

Var der noget der var sværere en forventet?

2) Vi er hele vejen rundt, af tilskudsgivere,
håndværkere, pengeinstitut, etc., blevet mødt
med stor velvillighed til at hjælpe med at
kommen gennem de udfordringer vi har mødt.
Set i bakspejlet var vi nok ikke helt så klar til så
stort et projekt, som vi gik og troede. Der er lige
rigelig mange ting, som vi først har fået styr på
hen ad vejen, og en egentlig masterplan for
projektet, kunne med held have været på plads
tidligere i processen
Som nævnt ovenfor, har vi været fuldt ud
tilfredse med samarbejdet med Randers
Kommune
1)Det var langt sværere at overtale private
sponsorer til at støtte projektet end forventet.
2) Det var en stor udfordring, at holde sig
indenfor den økonomiske ramme ift.
ombygningen. Der blev ved med at komme
noget som man også godt ”lige ville have lavet”


Var der noget der gik lettere end forventet?

Hvad er det vigtigste I har lært af denne proces?

1) Det var lettere end forventet, at få
masser af frivillige hænder til
ombygningsprojektet.
At det er vigtigt at være godt forberedt, og have
helt styr på hvad det er man vil have lavet, og
hvad man vil med projektet.

