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

Rethink Kraftcenter Korshøj.

Projektholder

Styregruppen for Kraftcenter Korshøj v/Jørgen
Møller, Næstformand i Korshøjhallen.

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.

Korshøjhallen, Harridslevs Venner,
SMIFF09`Støtteforening
Stort behov for at gentænke Kraftcenter Korshøj
Fysisk og økonomisk i relation også til tankerne
om at etablere en landsbyklynge på et senere
tidspunkt med Kraftcenteret i en fremtrædende
rolle i relation til idræt, undervisning og kultur.
Fik professionel hjælp (til en yderst favorabel
pris) fra GPP-Arkitekter Århus og Rådgivende
ingeniører Reeholm og Bredahl, Randers. Der
blev udarbejdet e t nyt, fysisk og økonomisk
prospektmateriale, til en realistisk overslagspris,
som styregruppen tror at vi kan løfte med hjælp
fra Randers kommune.
Prospektet med gennemarbejdede og flotte
tegninger og beskrivelser bruger vi efterfølgende
og helt aktuelt i styregruppens arbejde med at
gøre ideerne om Kraftcenter Korshøj kendte i
omverdenen, og til det nødvendige
fondsansøgningsarbejde, -så det har været
uundværligt med bistand fra professionelle.
Projektindholdet er uændret.
Prisen blev lavere end forventet, hvilket skyldes
en meget favorabel pris fra vore rådgiveresom vi
kendte rigtig godt fra det oprindelige
Kraftcenterprojekt.

Hvordan har projektet bidraget til
landdistriktspolitikkens målsætninger?

Kraftcenter Korshøj vil indgå som en vigtig brik i
etableringen af Landsbyklynge Kronjylland.
Herved etableres en vigtig kobling til
kommunens landdistriktspolitik

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?
Vores samarbejde med vore rådgivere.
Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive
overraskelse ved jeres projekt.

Hvad kunne I have gjort anderledes?

Vi kunne vist ikke gøre noget 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?
Var der noget der gik lettere end forventet?

Vi har kørt det rimelig selvstændig, men er/var
sikker på, at vi kunne få al den opbakning vi
havde brug for, hvis vi havde spurgt.
Nej

Der kan være grund til nævne rådgivernes
entusiasme og dybe involvering i
prospektudviklingen.
Hvad er det vigtigste I har lært af denne proces? Hent viden og ekspertise udefra.

