
 

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 
 

Øster Bjerregrav Aktivitetspark 

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 for Øster Bjerregrav Aktivitetspark 
Bjarke H. Nordentoft 
Tlf: 27570999 
bhnordentoft@gmail.com 

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

ELRO Fonden, Lokale og Anlægspuljen, 
Vindmøllerådet, Bevica fonden, Nordea Fonden, 
Sydbank fonden, Breddeidrætsmidlerne,  LAG 
Randers/Favrskov samt lokale sponsorer og 
private donationer. 

Kort beskrivelse af projektet, som det er 
forløbet 

- Før etablering/afvikling 
- Under etablering/afvikling 

- Efter etablering/afvikling 
 

Vi startede med en ufærdig ide, som vi 
besluttede at arbejde videre med, vi var 
bevidste om at bred opbakning fra 
lokalsamfundet var nødvendig og derfor 
involverede vi alle byens foreninger og private i 
udformningen af ideen og til at spotte hvor 
behovet var.  
Der blev nedsat en styregruppe, som senere 
blev til en bestyrelse i en nystiftet forening der 
skulle arbejde videre med projektet. 
Der blev arbejdet intenst med fundraising, både 
lokalt og via fonde/puljer og det lykkedes at 
samle ca. 1.5 million kr. til første del som så 
blev sat i gang. 
Under etablering har der løbende været mange 
”forviklinger” og brug for en del frivillige til at 
forestå en del frivilligt arbejde, men det 
lykkedes via frivilligt arbejde at spare over 
400.000 kr og dermed udvide projektet. 
Nu er der rejst både legepladser, skaterpark, 
stor madpakkehus på 200m2, krolfbaner rundt 
om samt etableret en parklignende atmosfære 
med plantning af træer/buske mm. 
Nu er vi i fuld gang med at få udbetalt 
fonde/puljer og afholder indvielse lige om lidt. 



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

Der er tilkommet en pannabane i projektet og 
mere etablering af grønne områder, dog er de 
ikke inkluderet i ansøgning/afregning ved 
landsbypuljen. 

Hvordan har projektet bidraget til 
landdistriktspolitikkens målsætninger? 
 

 
Etableringen af Øster Bjerregrav Aktivitetspark 
har uden tvivl bidraget til at gøre Øster 
Bjerregrav til en mere attraktiv by at bo og 
bosætte sig i, derudover vil det uden tvivl give 
øget livskvalitet for byens borgere og langt 
bedre mulighed for socialt samvær og 
relationsdannelse 

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. 
 

Det er enormt vigtigt med bred og positiv 
opbakning fra lokalsamfundet, inkluder så 
mange aktører som muligt – det viser at det er 
et fælles projekt. 
Tør spørge! Om det er at spørge lokale firmaer 
om sponsorater, spørge kommunen om 
tilladelse til benyttelse af område, om det er at 
søge fonde man ikke helt ved om man passer 
ind i – hellere spørge for meget, end at give op 
på forhånd! 
Vær ikke bange for et nej! Der kommer afslag 
fra fonde, der kommer udfordringer og 
ændringer der skal tages hånd om – det er en 
del af processen. 

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 burde have været mere opmærksomme på 
udbudsregler mm. primært i forhold til LAG 
midlerne, det har skabt en del udfordringer at vi 
ikke var bevidste om det fra starten.  
Vi løb også ind i lang sagsbehandling for vores 
byggetilladelse, og at vi næsten blev nødt til at 
udskyde vores projekt grundet travlhed og 
sygdom i forvaltningen, en anden gang vil vi 
ansøge i bedre tid, i håb om ikke at stå i de 
udfordringer – vi ansøgte godt 2½ måned inden 
vi skulle påbegynde byggeriet. 

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 under hele forløbet været dybt 
imponeret over den massive støtte vi har fået 
kommunalt! Vi har altid kunnet kontakte 
landdistriktsservice og fået vejledning og 
sparring hurtigt, samt hjælp til at finde ud af 
hvilke andre i kommunalt regi vi skal havde fat i 
– en stor ros til dem! 



Yderligere vil vi fremhæve at generelt i de 
forskellige forvaltninger har vi mødt stor 
velvillighed til at hjælpe og guide os i den rigtige 
retning, og vi har både haft fat i kultur & fritid, 
skole, udviklingsafdelingen, teknisk forvaltning 
og sikkert andre jeg har glemt nu. 

Var der noget der var sværere en forventet? 
 

Det var lidt sværere at få nok frivillige hjælpere, 
vi havde nok taget munden lidt for fuld med 
hvor meget vi ville lave af frivillighedens vej – 
der var mange hjælpere, men der var også 
mange og tunge opgaver. 

Var der noget der gik lettere end forventet? 
 

Fundraising! Uden tvivl var vi massivt 
overraskede over hvor hurtigt det lykkedes at få 
samlet midler både lokalt og fra fonde/puljer 
 
Derudover frygtede vi inden start lokal 
modstand fra andre brugere af området, men 
de var mere end modtagelige for projektet og 
har støttet det massivt alligevel. 

Hvad er det vigtigste I har lært af denne 
proces? 
 

At det er enormt vigtigt at være flere ildsjæle, 
med forskellige styrker, og acceptere de 
forskelle – nogle er gode i etableringen, mens 
andre er gode til at indsamle midler mm. Det 
skal accepteres og bruges positivt. 
Herudover at skabe positiv omtale hele tiden, 
både via lokale medier og via mund til mund – 
det holder projektet ”i live” og gør at de aktive 
”fodres” med positiv feedback fra de lokale 
borgere – hvilket i sidste ende giver dem mere 
energi til at færdiggøre projektet. 

 


