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

Renovering af Lyshøj Mølle

Projektholder

Den Selvejende Institution Lyshøj Mølle
Ove Knudsen
Kronjydevej 3 8970 Havndal
51 86 09 50

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

LAG Randers
Vindmøllerådet
Elro Fonden
Sparekassen Kronjylland
Gjerlev Enslev Sparekassefond.
Lyshøj Mølles Venner.
Lokale
Renoveringen, klargøring til at kunne male mel,
opkøb af hus, samt færdiggørelse af bygninger,
samt udenomsplads.
Total budget kr. 13.1 mill. + moms
Vi har delt totalbudget op i flere etaper
Etape 1 (er udført)
Renovering af mølletårn, lade-bygning, nye tage
overalt.
Udgift ca. kr.1.4 mill.
Er betalt.
Etape 2 (i gang værende)
Renovering af Møllehat
Budget overslag
kr. ca. 1.8 mill. + moms
Rest pr. 11/02 17
kr. ca. 1.0 mill. + moms

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

Etape3. Vinger
Budgetoverslag
kr. 1.041.513 + moms
Som helhed forløber projektet efter planen.
Arbejdet udføres som der er midler til.

Hvordan har projektet bidraget til
landdistriktspolitikkens målsætninger?

Skabe aktiviteter i området.

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?
Et godt sammenhold, ”Møllesvendene” har brugt
Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive
over 9000 timer fra 2012 – til dags dato.
overraskelse ved jeres projekt.
Og at lokalbefolkningen følger med i hvad der
sker.
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.

Med sådan et stort projekt vil der altid være
noget der kunne gøres anderledes, men vi er en
flok frivillige, der gør det så godt vi kan.
Måske lidt bedre økonomisk forståelse (budget)
Fordi vi modtager, eks. 50.000 kr. incl. moms er
etape 2 ikke færdig, der er langt op til det
endelige budget, på ca. 1.8 mil + moms.
Med så stort et budget, var det nemmere for alle
hvis man kunne søge om et beløb, ud fra vedlagt
budget, og man ved afregningen dokumenterede
hvad beløbet var brugt til.
Der er jo vigtigt at man køber tingene ind efter
hvornår de skal bruges. Det er ikke meget ved, at
få et post/beløb, som først kan anvendes senere.

Var der noget der var sværere en forventet?

Hvad forventer man

Var der noget der gik lettere end forventet?

Der er meget korrespondance frem og tilbage

Hvad er det vigtigste I har lært af denne proces?

?

