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Notat

Vedrørende: Evaluering Landsbypuljen

Sagsnavn: Landsbypuljen

Sagsnummer: 00.16.00-426-1-15

Skrevet af: Line Marie Sørensen

E-mail: lms@randers.dk

Fon altning: Erhvervs- og udviklingsse kreta riat

Dato: 76-72-20L7

Sendes til: Alle projektholdere som har fået støtte fra landsbypuljen

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

Nyt køkken til Forsamlingshus
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Proiekttitel

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

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

Kort beskrivelse af projektet, som det er
forløbet

- Føretablering/atuikling
- LJnderetablering/afuikl;ng

- Efteretablering/afvikling

Hvis der er sket ændringer i projektindhold
eller budget, beskriv dem da her

Årslev Forsamlingshus
Bent Rasmussen

T tt.8698267 O I 253t7 3 48
Mail : bent.rasmussen@surfpost.dk

Kultur og fritidsafdelingen
Lag Randers-Favrskov
EU

Elro Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Vi har brugt ca.2 år på at få tilbud ind og søge

om økonomiske midler.
Man havde fået en tidsramme der hed at man

skulle være færdig med projektet d.20.1o.t7.
Det har man ikke helt kunne overholde og
køkkenfirmaet "glemte at levere nogle skabe "
som først bliver leveret d.20.12.17,
Vi har lavet en kassekredit ved Sparekassen

Kroniylland sådan at regningerne er blevet
betalt hvorefter vi får pengene retur fra
finansieringskilderne.
Budgettet er blevet overholdt men tiden løbet
lidt fra os.
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Det kan være både økonomiske, tidsmæssige og
indholdsmæssige ændringer.

Hvordan har projektet bidraget til
landdistriktspolitikkens målsætninger?

Vitror på at dette vil være med til at involvere
flere borgere her i lokalsamfundet og give nogle
flere alternativer.

Folk har været engageret og problemer har vi
ikke haft. Det har været op8aver og derfor er
det hele blevet meget nemmere og sjovere.

Vi mener ikke vi kunne have gjort noget
anderledes. Vi har "fået ryddet op" med det
samme hvis der har været noget.

JA DET HAR VÆRET RIGTIG GODT! Man Kan

skrive eller ringe tiljer og man får svar med det
samme. Det gør at man kan komme videre. Det
virker !

Ja måske LAG men det er nok vores egen skyld
fordi vitaler og skriver ikke i det samme sprog
som man gør der
Nej

Kontakt. Det er vigtigt at hvis der er noget
under opsejling at man får ryddet det af vejen

lige med det samme enten pr. telefon eller mail
men bedst ansigt til ansigt sådan at det kun

bliver en opgave der skal løses.

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 vilfremhæve som de store styrker og/eller positive
overraskelse ved jeres projekt.

Hvad kunne I have giort anderledes?
Beskriv de udfordringer I har mødt, hvordan i løste dem,
og hvis der var noget i kunne have gort for at
imødekomme dem tidligere i processen.

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

Var der noget der var sværere en forventet?

Var der noget der gik lettere end forventet?

Hvad er det vittigste I har lært af denne
proces?


