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
Projekttitel

Projektholder
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

Svar
Energioptimering og renovering af køkkenet i
Tånum Forsamlingshus, til gavn for
Forsamlingshusets fremtidige virke”.
Tånum Forsamlingshus
Kontaktperson: Kenneth Jensen, email :
ke_jensen@hotmail.com
Mobil 40 50 87 08
ELRO Fonden og Randers Kommune Grøn
ordning (Vindmøllepuljen)
Bestyrelsen brugte en del tid på at få klarlagt
hvad der skulle laves, så blev så gennemtænkt
som muligt.
Under etableringen, har vi løbende fulgt godt
med i processen.
Ingen ændringer

Det kan være både økonomiske, tidsmæssige og
indholdsmæssige ændringer.

Hvordan har projektet bidraget til
landdistriktspolitikkens målsætninger?

Tånum forsamlingshus har nu et køkken der er
lækkert, rart og attraktivt at arbejde i. Dermed
bidrager projektet nu til, at Tånum samlet set
har et samlingssted, som er attraktivt at lave
arrangementer i, til stor gavn for landsbyens
virke og sammenhængskraft.

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?
At projektet var gennemtænkt og der var afsat
Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive
tid nok til projektet

overraskelse ved jeres projekt.

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?

Vi havde simpelthen ingen problemer undervejs,
alt kørte efter planen, også tidsmæssig. ( Havde
afsat rigelig tid selvom det var i ferietiden )
Har ikke haft kontakt til kommunen i hele
forløbet. (Har ej heller været nødvendigt )

Herunder hvis I har forslag til justeringer/ændringer i
sagsbehandlingen fra Randers Kommune.

Var der noget der var sværere en forventet?

Faktisk ikke, vi var godt forberedt.

Var der noget der gik lettere end forventet?

Som sagt, alt forløb efter planen, så egentlig
ikke.
Tror det var det gode samarbejdet med en
professionel samarbejdspartner.

Hvad er det vigtigste I har lært af denne proces?

