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

Energibesparende og moderne køkken

Projektholder

Råsted forsamlingshus
Lone Møller Jensen
51863770

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
-

-

Der har ikke været andre finansieringskilder
udover forsamlingshusets egen kasse.
Da vi fik tilsagn, fandt vi hurtigt inventar på
tilbud og købte det.

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?

Vi vil få et mere energibesparende køkken.

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?
Der har ikke været de store overraskelser. Kun
Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive
at det har passet med januar udsalg og vi
overraskelse ved jeres projekt.
derved har kunnet få mere for pengene.
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 mødte ikke nogen udfordringer ved købet.

Har I fået tilstrækkelig information og sparring
fra Randers Kommune?

Ja vi har fået den sparring vi havde brug for.

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?

At man skal følge med i udviklingen af priserne
og derved slå til når det er mest fordelagtigt.

