
 

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 
 

Shelters på flydepontoner 

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

Foreningen Udbyhøj Havn 
Kim Møller 
27331447 
Kim.moller@outlook.dk 
www.foreningenudbyhojhavn.dk 
 

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

LOA 

Kort beskrivelse af projektet, som det er 
forløbet 

- Før etablering/afvikling 
- Under etablering/afvikling 

- Efter etablering/afvikling 
 

Indhentelse af tilbud tog ca 1 mdr. og vi valgte 
det billigste ud af 2 indkomne. 
Tilladelser fra kystdirektoratet og kommune tog 
noget længere tid, da det skulle i høring ved div. 
Instanser. 
Etableringen af shelterne tog kun ca 3 uger 
inden de lagde hvor de skulle. 
 

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

Ingen ændringer 

Hvordan har projektet bidraget til 
landdistriktspolitikkens målsætninger? 
 

Her godt en uge efter shelterne blev taget i 
brug, må man sige at de er en kanon succes. De 
har været fuldt booket og er det resten af juli 
måned. Brugerne kommer fra hele landet for at 
prøve at sove med den ene ben i Naturpark 
Randers fjord. 
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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. 
 

Samarbejdet i foreningen og med forskellige 
politikere, har været utrolig positivt.  

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. 
 

Fået byrådspolitikkerne med på banen noget 
tidligere til byggeansøgningen. 

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

 

Vi har fået utrolig stor hjælp fra visse 
byrådspolitikkere til byggeansøgningen, da det 
næsten satte en stopper for projektet 

Var der noget der var sværere en forventet? 
 

Mellemfinansieringen er både en dyr og 
indviklet hæmsko for frivillige foreninger, der 
ønsker at udnytte tilskudsmulighederne fra 
fondene. 

Var der noget der gik lettere end forventet? 
 

Sikkerhedsgodkendelse fra Søfartsstyrelsen. 

Hvad er det vigtigste I har lært af denne 
proces? 
 

Samarbejde både i foreningen og med 
politikkerne i Landdistrikt udvalget er 
altafgørende for et gennemført projekt. 

 


