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Inkl/ex Samlet score

moms Fysisk Aktivitet Proces max 13

1 Etablering af færgeleje på Kanaløen

Randers Havn

I forbindelse med etablering af ny rekreative faciliteter på kanaløen i 2019 sejlede færgen 

Ragna med passagerer til Kanaløen i sommerperioden. Det har dog vist sig problematisk at 

anløbe inde i selve lystbådehavnen, hvorfor der ønskes etableret færgeleje på den ydre side 

af lystbådehavnen 80.000 ex. 130.000 x 8 Tilsagn 80.000,00 80.000,00

2 Børnekultur på tur

BørneKultur Ugens Sekretariat

BørneKultur Ugen vil gerne ud i de mindre landsbyer i Randers Kommune og tilbyde 

børnene fordybende og sjove aktiviteter i løbet af skolernes efterårsferie.

30.000 inkl 166.900 x 7

Alle projekter med en 

score på 7 indstilles til 

50% af det ansøgte. 15.000,00 15.000,00

3 Maritimt aktivitetshus

Foreningen Udbyhøj Havn

Et nyt Maritimt Aktivitetshus som skal erstatte det gamle klubhus og den gamle 

toiletbygning, samtidig vil arealet blive udvidet og vil foruden køkken-alrum og toiletter 

indeholde et læringsrum. Det nye hus vil gøre en kæmpe forskel for frivilligheden og livet på 

havnen. 150.000 inkl. 1.485.000 x 9 Tilsagn 150.000    150.000    

4 Idrætsforeningen som arena for 

fællesskaber blandt småbørn og 

familier i lokalsamfundet

Purhus IF

Vi ønsker at tage ansvar for, at alle børn opnår glæden ved at bevæge sig, får en sundere 

livsstil og ikke mindst finder ud af, hvordan det er at være aktiv deltager i sit lokalsamfund. 

Dette kan vi ikke gøre alene. Derfor er vi gået sammen med daginstitutionerne i området og 

den lokale købmand. Vi tror på, at vi ved hjælp af denne samskabelse kan gøre foreningens, 

købmandens og daginstitutionernes tilbud mere attraktive. Det at vi går sammen, skaber liv 

og udvikling i lokalsamfundet og kan være med til at gøre det mere attraktivt at bo i Asferg 

og Gassum-området.

88.960 inkl 129.460 x 10 Tilsagn 88.960    88.960    

5 Kraftcenter Assentoft

SIF Assentoft

Et af kerneområderne i udviklingsplanen er at skabe et kraftcenter i området omkring 

Assentoft Hallerne. Hvor der både er fokus på udvikling af Assentoft Hallernes faciliter, men 

også udeområderne omkring Assentoft Hallerne. De unge har en stemme – En vigtig 

stemme for fremtiden i Assentoft. Det har været en vigtig del af processen at de unge blev 

inddraget med deres input til en udviklingsplan. Deres ønsker prioriteres højt, og i første 

omgang med det midlertidigt ungemiljø. Udeområder er for ALLE og skal ikke alene kun 

varetage de unges interesser. Vi skal ALLE nyde vores udeområder, sammen og hver for sig. 140.000 inkl 200.000 x 8

Afslag. Har fået til 

lignende projekt tidligere

6 Kronjyllands Tech Mekka

Kronjyllands Esport & Tech Klub

Vi vil etablere Kronjyllands Tech Mekka - Et moderne samlingspunkt for teknologiske 

fællesskaber. Teknologien udvikler sig rivende hurtigt og vi vil vildt gerne give børn, unge og 

voksne mulighed for at følge med i udviklingen og lære om de nye teknologier i udviklende 

og forpligtende fællesskaber.

150.000 inkl 799.250 x 10 Tilsagn 150.000    150.000    

7 Sund kost skal nu kombineres med 

motion

Øster Velling outdoor

I Øster Velling mangler vi et sted hvor børnene og de unge kan samles, og at vi kan dyrke lidt 

motion på tværs af alder. Vi ønsker et sted, hvor byens børn og unge kan have et 

samlingssted, som indbyder til aktivitet og motion.

I august 2019 havde børnene i byen inviteret til borgermøde hvor legepladsen var øverst på 

dagsordenen. Børnene havde lavet mad til alle deltagerne, og efter spisningen blev der 

livligt diskuteret hvad de kunne tænke sig en legeplads skulle indeholde.

Det blev på mødet enstemmigt vedtaget, at der skal søges penge til, er at bygge en 

multibane i byen.

150.000 469.427 x 10

Projektet scorer højt, 

men er så tidligt i 

processen, at de 

anbefales at søge igen 

ved næste runde.

8 Færdiggørelse af "kajakhotel"

Langå Kajakklub

Formål med klubben: Give medlemmer af Langå kajakklub mulighed for at opleve naturen 

på og ved vandet. Mulighed for at benytte faciliteterne ved åen. Give børn, forældre og 

bedsteforældre mulighed for at opleve fællesskab i forbindelse med kajaksejlads

31.800 inkl 31.800 x 5 Afslag

9 Vi Elcykler til Ungdomuddannelsen

Jensen Petersen & Hansen Digital 

Kommunikation, Landsbyklyngen 

Kronjylland og Cyklistforbundet 

Randers

På tre år er brugen af personbil blandt de 16-24-årige steget med 15 pct., mens der for 

befolkningen som helhed er sket et lille fald. Samtidig er de unges brug af kollektiv trafik 

gået ned med 9 pct. og brugen af cykel ned med 15 pct. Vi Cykler til Ungdomsuddannelsen 

ønsker at vende denne udvikling. Målet med projektet er at undersøge, hvorvidt og hvordan 

vi kan få 15 til 19-årige til at vælge elcyklen som transportmiddel til  ngdomsuddannelser og 

i deres ungdomsliv. Det vil ske ved i et pilot projekt dækkende et skoleår at stille smarte 

elcykler, sikker parkering,

gamification og motiverende vejledning til rådighed for unge fra Landsbyklyngen. 62.581 ex. 906.050 x 6 Afslag

10 Optimering af rammerne for 

udendørs fællesskab i Ålum

Ålum og Omegns Beboerforening

I Ålum forsøger vi kontinuerligt at optimere rammerne for fællesskabet for borgerne i 

området.

Vi har nu brug for hjælp til at opgradere allerede eksisterende faciliteter, der er ødelagte af 

vejr, vind, slid og hærværk.

Det drejer sig om tre steder: Skovens aktivitetsplads, legepladsen og hjørnet af Gl. Viborgvej 

og Fussingøvej 41.270 inkl 41.270 x 7

Projektindholdet opfattes 

som drift.

Afslag

11 Ny etablering af terrasse ved Mejlby 

forsamlingshus

Mejlby borgerforening

En ny terrasse vil gøre, at Mejlby forsamlingshus bliver et attraktivt sted at holde sine fester. 

Det ville se

indbydende ud og vil være til gavn for gæsterne, at de kan går udenfor uden at stå på 

parkeringspladsen. Der vil

også være mulighed for at børnene kan komme udenfor. 110.000 inkl 121.947 x 7

Alle projekter med en 

score på 7 indstilles til 

50% af det ansøgte. 55.000,00 55.000,00

12 8 stk. nye bordebænkesæt

Uggelhuse Borgerforening & 

Forsamlingshus

Vi har nogle gamle slidte bordebænkesæt som bliver flittigt brugt, men som trænger til at 

blive skiftet ud. De bliver brugt af rigtig mange, både af besøgende og ifm. 

borgerforeningens arrangementer. De besøgende er ofte: Forbipasserende på skinnecykler, 

overnattende i shelters, børnefødselsdage og familiefester. Vores arrangementer: Byfest, 

Motor Onsdage, fællesspisninger, Sankt Hans 17.950 inkl 17.950 x 5

Projektindholdet opfattes 

som drift.

Afslag

13 Fremtidssikring af byens fælleshus 

Estraden

Havndal Borgerforening

Det er at denne renovering gennemføres, så vi i fremtiden har et indbydende og 

tidsvarende forsamlingshus vi kan leje ud og fortsat har mulighed for at holde fælles 

arrangementer. Med en sådan renovering, har vi mulighed for at sætte lejen op og derved 

få et bedre overskud i foreningen, det giver mulighed for at opgradere arrangementer og 

lave nye arrangementer som fælles-spisning og fælles-julebag etc 150.000 ex. 1.989.086 x 8 Tilsagn 150.000,00 150.000,00

14 Varmepumpe

Sødring Forsamlingshus

Hvis vi fortsat skal have vores dejlige hus til at fungere kræver det en ordentlig varmekilde.

Huset kan blive varmet ordentligt op, vi kan spare penge i strøm og dem som lejer huset 

bliver ikke skræmt væk af store el  afregninger

9.500 inkl 9.500 x 6 Afslag

Gøres opmærksom på 

efterårets runde.

15 Energiforbedring

Asferg Forsamlingshus

Udskiftning af døre og vinduer til mere energivenlige. Udskiftning fra 2 lags glas til 3 lags 

glas.

100.000 inkl 111.530 x 7

Alle projekter med en 

score på 7 indstilles til 

50% af det ansøgte. 50.000,00 50.000,00

Søgt i alt 1.280.261 0 738.960,00 738.960,00

Projektsum i alt 6.577.370 0
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