
Velkommen
- Til kursus om fundraising

for foreninger, institutioner og iværksættere

i Randers Kommune



Hvem er vi?

Oplægsholdere:

• Rasmus Munch, Fonde.dk

• Mette Risager, LAG Randers-Favrskov

• Svend Aage Nielsen, Elrofonden

• Birgitte Strøbeck, Kultur og fritid

• Christian Lagoni, Norlys’ Vækstpulje

• Jeg selv (Line Marie Sørensen), Landsbypuljen

100 deltagere fra over 60 foreninger

• idrætsforeninger og spejdergrupper

• forsamlingshuse

• sociale foreninger og venneforeninger

• institutioner

• enkelte iværksættere

• og alle jer andre…



Program

17.00-17.05 Velkomst v. udviklingskonsulenter fra Randers Kommune: Kultur og Fritid, 
Landdistriktsudvikling samt LAG Randers-Favrskov.

17.05-.17.20 Vækstpuljen Norlys

17.20-18.30 Introduktion til fundraising og værktøjet: "fonde.dk" v. Rasmus Munch - med 
tid til spørgsmål

18.30-18.45 Pause og sandwich

18.45-19.00 Byggeguide for foreninger

19.00-19.40 ELRO fonden, LAG Randers-Favrskov og Landsbypuljen

19.40-20.00 Spørgetime: Tilstede er udviklingskonsulenter fra Randers Kommune, LAG 
Randers-Favrskov og ELROfonden.



Norlys

• Vi hopper lige over på Teams



Adgang til fonde.dk

• Ønsker du at få oprettet en profil på fonde.dk via Randers Kommunes 
aftale, kan du anmode om adgang på hjemmesiden: 
https://www.randers.dk/udvikling-by-og-
land/landdistriktsudvikling/finansiering-puljer-fonde/fondedk/

https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/landdistriktsudvikling/finansiering-puljer-fonde/fondedk/


Pause

• Tag noget at spise og drikke.

• Vi starter igen kl. 18.45.



Elrofonden

• Svend Aage Nielsen fortæller om Elrofonden.

• Du kan finde mere info på deres hjemmeside: 
https://www.elrofonden.dk/

https://www.elrofonden.dk/


Landsbypuljen
En pulje som udmøntes af Landdistriktsudvalget i Randers Kommune.

Landdistriktskoordinator Line Marie Sørensen

lms@randers.dk og 2057 3090

mailto:lms@randers.dk


Landsbypuljen

• Landdistriktsudvalget uddeler 1,5 mio. kr. om året ved to 
ansøgningsrunder.

• I April og oktober.

• Næste frist er først til april 2022 – så der er god tid til at få lavet en 
god projektbeskrivelse 

• Der kan søges mellem 5.000 kr. – 150.000 kr.

• Til følgende typer af projekter
• Processer og forprojekter

• Nye aktiviteter og faciliteter.



Landsbypuljen

Hvem kan søge?
• Foreninger, lokalråd, borgerforeninger, forsamlingshuse (også dem i RDS) og lignende (CVR 

nummer)
• Der skal være et alment nyttigt formål og lokal forankring.

Indstilling

Projekterne scores på seks parametre:

• Medfinansiering (0-2),

• ophæng i lokal udviklingsplan (0-1), 

• lokal inddragelse i projektudviklingen (0-2), 

• aktiverer og engagerer de lokale borgere (0-2), 

• projektets parathed (0-2) 

• og befolkningsudvikling (0-2)

Tidligere støtte til projekter i området fremgår også af skemaet.



Landsbypuljen

• Man søger online på 

https://www.randers.dk/udvikling-by-og-
land/landdistriktsudvikling/finansiering-puljer-fonde/landsbypuljen/

• HUSK at vedhæfte
• 2 tilbud ved mere end 50.000 kr. 

• Underskrevne foreningsvedtægter

• CVR Nummer

• Aftaler og godkendelser (f.eks. på arealanvendelse)

• (Budget og finansieringsplan)

https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/landdistriktsudvikling/finansiering-puljer-fonde/landsbypuljen/


Spørgetid

• Stil spørgsmål til oplægsholderne

• Vi lægger slides på hjemmesiden efter mødet, og sender jer et link 
hertil.


