
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 
 
Køkkenrenovering 
 

 

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

Linde Forsamlingshus 

Lindegårdsvej 41 

Linde 

8981 Spentrup 

 

Hanne Hoe 

Lindegårdsvej 36, Linde 

8981 Spentrup 

40966166 

hhoe@fiberflex.dk  
 

 

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

 Elro Fonden 

 Vindmøllerådet 

 Gjerlev/Enslev Sparekasses Fond 
 

 

Kort beskrivelse af projektet, som det er 
forløbet 
 
Før ansøgning til nævnte fonde indhentede vi 
de nødvendige tilbud i forhold til bl.a. indkøb af 
køkken, el-arbejde og VVS-arbejde. Derefter 
ansøgning. 
 
Efter positiv respons på støtte til etablering af 
nyt køkken gennemførte frivillige ved Linde 
forsamlingshus nedrivning og bortkørsel af det 
gamle køkken. 
 

 

mailto:hhoe@fiberflex.dk


Efterfølgende blev det nye køkken etableret i 
samarbejde med de partnere, vi havde indgået 
aftale med. Frivillige med den nødvendige 
faglige baggrund understøttede dele af dette 
arbejde. 
 
Afslutningsvis er alle byens borgere blevet 
inviteret til Åbent Hus i forsamlingshuset med 
lidt spisning og hygge lørdag den 20. maj 2017 
fra kl. 11-13. 
 
Endelig besøger Landdistriktsudvalget i Randers 
Kommune Linde Forsamlingshus den 20. maj 
2017 fra kl. 9.25 til 9.55.   
  

- 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. 
 

 

Hvordan har projektet bidraget til 
landdistriktspolitikkens målsætninger? 
 
Projektet har givet mulighed for at udvide 
aktivitetstilbuddene ved Linde Forsamlingshus.  
 
Hidtil har vi bl.a. gennemført banko, 
årstidsbestemte tilbud, fællesspisning, 
arrangementer i forhold til teater og musik, og 
særligt arrangement for kvinder ”Ladies Night” 
og private fester. Både Linde borgere og 
borgere fra nærliggende landsbyer samt   
Randers gør brug af disse tilbud. 
 
I tillæg til nævnte aktiviteter vil vi fremadrettet 
have fokus på særlige tilbud for familier samt 
tværkulturelle arrangementer. Sidstnævnte for 
at støtte byens borgere med anden etnicitet 
end dansk. Fællesspisning forventes at indgå i 
en stor del af disse aktiviteter. 
 
Derudover vil samarbejdet med Landsbyklyngen 
Kronjylland give større mulighed for at sprede 
vores aktivitetstilbud til øvrige 12 landsbyer i 
Klyngen. 

 
 
 
 
 



 
I forhold til landdistriktspolitikkens 
målsætninger støtter projektet således: 

 Levevilkår 

 Bosætning 

 Initiativer rettet mod børn og 
unge/familier 

 Lokale kultur og fritidsaktiviteter i 
landdistrikterne 
 

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. 
 

En lille stærk gruppe frivillige stiller op ved 
behov og byder ind efter evne. 
 

 

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. 
 

Vi kunne have informeret Lindes borgere 
tidligere om projektet og derigennem 
formentlig have fået støtte fra endnu flere 
frivillige. Dette vil vi derfor have fokus på 
fremadrettet.  
 

 

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

Ja, vi har fået god sparring og støtte fra Randers 
Kommune og desuden deltaget i møde ang. 
ansøgninger til fonde ved Randers Kommune 
efteråret 2016. 
 
Skift i ansvarlig medarbejder har imidlertid givet 
lidt udfordringer. Men henholdsvis Line og 
Søren har på bedste vis løst dette. 
 

 

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? 
 
Ting tager tid, og husk at informere og inddrage 
alle relevante tidligt i forløbet, herunder også 
information på hjemmesiden for Linde 
Forsamlingshus. 
 
Efterfølgende er Linde Forsamlingshuset blevet 
integreret i Landsbyklyngen Kronjylland og vil 
derfor fremover også gøre bruge af den fælles 
app i de tilfælde, hvor det er relevant. 
 

 

 


