
 

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 
 

”Bjerregrav Børne Arena Etape 2”. 

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 
Kontaktperson: 
Bjarke Nordentoft 
bhnordentoft@gmail.com 
27570999 

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

Lokale og Anlægsfonden (puljen) 
Grøn ordning (Vindmøllerådet) 
Egenfinansiering 

Kort beskrivelse af projektet, som det er 
forløbet 

- Før etablering/afvikling 
- Under etablering/afvikling 

- Efter etablering/afvikling 
 

Første fase var planlægning og involvering af så 
mange eksterne partnere som muligt – for at 
skabe ejerskab og involvering. 
Herefter fundraising periode, både med lokal 
indsamling, sponsor runde og ansøgning af 
fonde/puljer. 
Selve etableringen forestod vi selv jord- og 
anlægsarbejdet og leverandøren stod for 
levering og montering af redskaberne. 
Efterfølgende har vi ansøgt udbetaling ved 
fonde/puljer og udarbejdet endeligt 
etableringsregnskab. Her endte vi med at få 
næsten 50.000 kr. mindre udbetalt fra Lokale og 
Anlægsfonden, end vi havde tilsagn om, da vi 
havde fået forhandlet projektet for langt ned i 
pris og vi dermed ikke kunne få udbetalt fulde 
beløb ved dem. 
 

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

Der har ikke været indholdsmæssige ændringer. 
Budgettet har vi fået mindsket via en skarp 
forhandling med leverandøren og ved at udføre 
en del arbejde ad frivillighedens vej, herunder 
jord- og anlægsarbejdet, men ligeledes 
restaurering af græs areal efterfølgende. 
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Hvordan har projektet bidraget til 
landdistriktspolitikkens målsætninger? 
 

Projektet har skabt et område som i høj grad 
bidrager til at gøre området attraktivt at flytte 
til, og hermed øger bosætningen i området. 
Ligeledes har det styrket den lokale folkeskoles 
muligheder for udendørs bevægelse og læring, 
som ligeledes styrker områdets omdømme og 
dermed bosætningspotentialet. 
 

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. 
 

Bred lokalt engagement og involvering, vigtigt 
for ejerskab og involvering, samt fremtidigt 
brug. 
Hurtig og kompetent støtte igennem 
landdistriktsservice og andre kommunale parter 
vi har haft samarbejde med. 

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 skulle havde været mere opmærksomme på 
især Lokale og Anlægsfondens krav til tilsagn, 
hvor de højest dækker 1/3 af projektets 
samlede beløb. 
Vi ”glemte” eller fik ikke prioriteret at lave en 
officiel indvielse af området – det var en fejl! En 
succes skal fejres og det burde dette også være 
– ligeledes for at skabe begejstring for området 
i lokalområdet. 

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 været enormt positive over vejledning og 
støtte fra de kommunale samarbejdspartnere. 

Var der noget der var sværere en forventet? 
 

Ja som nævnt tidligere udbetaling fra fonde 
drillede ved lokale og anlægsfonden. 

Var der noget der gik lettere end forventet? 
 

Vi lykkedes relativt hurtigt med, at få tilsagn fra 
forskellige fonde og hermed få den økonomiske 
mulighed for etablering. 

Hvad er det vigtigste I har lært af denne 
proces? 
 

At har man en drøm eller et ønske, så kan det 
lykkes hvis man sørger for at skabe bred 
opbakning og man bliver ved med at klø på. 
Tingene kommer ikke af sig selv. 

 


