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Projekttitel Ansøger Kommune Tilskud Beskrivelse

Fremtidens Gadekær i Højerup Højerup Borgerforening Stevns 530.250,00 kr. Projektet handler om at få Højerup Gadekær og omgivelserne forskønnet og renoveret til gavn for 

byen og turister. Gadekæret har altid været byens samlingspunkt til skøjteløb, sejlads med 

modelskibe, fange haletudser og smådyr samt fiskeri efter sølvkarusser. Nu er der intet liv i selve 

vandsøjlen. Der ønskes en oprensning af kæret for herigennem at sikre en biologisk balance og med 

en ny bred trappe til vandspejl samt opretning af kampestenskant. Der ønskes mindre 

renoveringsopgaver af tre andehuse, ophæng til en flytbar havn til modelskibe, etablering af tre 

paddetrapper og opsætning af borde-/bænkesæt. Derudover skal der etableres et automatisk 

overløbsbygværk til et underjordisk rør, der fører ned til Kirkekæret.

Fjordhuset Trekroner Trekroner Idrætsforening Jammerbugt 500.000,00 kr. Projektets formål er anlæg af en bygning, som indeholder et stort opvarmet forsamlingslokale, der 

udføres, så det kan bruges i dagtimerne til undervisningslokale i forbindelse med besøg ved 

Limfjorden. Ud over undervisning skal lokalet kunne bruges som et klublokale for lokalsamfundet, et 

sted man drikker en kop kaffe, når man har været nede at bade, sejle eller dyrke vandsport. Huset vil 

indgå som en del af Landsbycenter Trekroners faciliteter og vil dermed gennem landsbycentret kunne 

bookes af alle foreninger, organisationer og private. Ud over det store fællesrum indeholder 

projektet et uopvarmet rum til opbevaring af kajakker, SUP-boards, redningsveste og andre former 

for rekvisitter til udfoldelse af vandsport eller aktivt friluftsliv. Selve bygningen ligger ved fjorden og 

udformes med store trapper og en udsigtspost, som skal indbyde til ophold og oplevelser i 

forbindelse med naturen og havnen. Projektet er søsat på baggrund af en strategisk udviklingsplan, 

der blev udarbejdet i løbet af 2020 og pegede på Haverslev Havn som både områdets uforløste 

potentiale samt som områdets identitetsmarkør. 

Projekt udendørsfitness Langaa Idrætsklub Randers 125.000,00 kr. Formålet med projektet er at lave et udendørs ”cardio”-fitnesscenter med redskaber, som gør at 

unge kan holde sig i form og bevæge sig. Det er med projektet et ønske at få de unge til at undervise 

ældre og andre unge i brug af redskaberne. Der vil etableres fire steder i byen med redskaber og gå- 

og løberuter i området omkring byen, langs å, sø og i skoven. Der skal etableres forskellige ruter fra 2 

til 15 km. Det lokale egnsarkiv vil indspille gode historier om gamle dage i byen, som kan afspilles på 

ruterne. Tanken bag er at få unge, gamle, forældre, dagplejere, skole, handicappede med flere til at 

samarbejde og derved være med til at fjerne ensomhed, og skabe et bedre sammenhold i byen.

Medborgerhuset Frøslev Skole Foreningen Frøslev & Omegn Morsø 768.454,00 kr. Formålet med projektet er at lave et medborgerhus som kan rumme mange foreninger og 

erhvervsdrivende. Når projektet er fuldt realiseret, vil medborgerhuset om dagen huse iværksættere 

og små selvstændige erhvervsdrivende som har deres eget skrivebord, AV-rum med mulighed for 

seminarer og frokostkøkken. Derudover vil den lokale børnehave og dagpleje have mulighed for at 

bruge det udendørs fællesarealer og brugerbibliotek. Om aften vil foreningerne kunne bruge de 

gamle klasseværelser, sløjdlokalet, hjemkundskabslokalet og gymnastiksalen til forskellige aktiviteter 

som f.eks. møbelpolstring, lystfiskeri, mandemad, folkedans, musik og meget mere. 

Fritids og Naturpark Sdr. Bork Forsamlingshus Ringkøbing-Skjern 623.850,00 kr. Projektets formål er at forvandle den nedlagte boldbane i Sdr. Bork til en Fritids- og Naturpark, så der 

er plads til både mennesker og natur, og parken kan styrke fællesskabet og danne ramme for et aktivt 

udeliv for såvel børn som voksne. Med projektet skal der etableres en naturlejrplads med køje- og 

madpakkehytte, udsigtstårn og bålplads med svinggrill, aktivitetsbakke med løbetrappe, pukkelbane 

til fodboldspil, cykelleg, Krible-krablekrog til småbørn, klatre- og akrobatik tårn, opbevaringsrum til 

grej og redskaber, interaktive aktiviteter, skilte, samt opstribning af baner.



Flere stier og multtoilet ved shelterpladsen i Maugstrup 

Plantage

Landsbyforeningen for 

Maugstrup, Simmersted og 

omegn

Haderslev 101.763,00 kr. Projektets formål er at forbedre tilgængeligheden og forholdene for besøgende i Maugstrup 

Plantage. Med projektet skal der etableres en bred grussti parallelt med landevejen, der kan forbinde 

de to eksisterende p-pladser, så man kan gå en rundtur i skoven uden at skulle ud og gå langs den 

trafikerede asfaltvej. Herudover skal der etableres skilte ved de to p-pladser med oversigtskort over 

stierne, samt et multtoilet ved shelterpladsen i skoven.

Maritimt Aktivitetshus Foreningen Udbyhøj Havn Randers 123.000,00 kr. Projektet har til formål at opføre et maritimt aktivitetshus på havnen i Udbyhøj til gavn for de mange 

medlemmer og gæstesejlere. Projektet består af boreprøver, opførelse af aktivitetshuset, inventar, 

terrasse, handicaprampe, samt nedrivning af gammel toiletbygning. 

Kystterrasser i Lildstrand Foreningen Lildstrand 

Landingsplads

Thisted 800.000,00 kr. Der mangler opholdsfaciliteter ved strand og landingsplads ved Lildstrand. Manglen på 

opholdsfaciliteter gør, at mange endagsturister kommer til landingspladsen – og kører igen, når de 

opdager, at der ikke rigtig er noget sted at opholde sig. Projektet går ud på at få anlagt støbte 

betonkystterrasser, som tilbyder tidssvarende, rekreative siddetrappeanlæg for børn og voksne i 

sikker afstand fra spil og kørende materiel i landingspladsens arbejdszone. Derudover forbedres 

arbejdsmiljøet for landingspladsens fiskere, og kystterrasserne vil virke som kystsikring.

Forbedring af Hjerk Forsamlingshus Hjerk Forsamlingshus Skive 650.000,00 kr. Formålet med projektet er at nedrive det gamle og udslidte forsamlingshus, og etablering af en 

nyfortolkning af det traditionelle forsamlingshus på samme sted. Huset bliver et fælles hus for både 

Hjerk og Harre sogne. Der er et rigt foreningsliv i området, men både skole og præstegård er solgt, så 

forsamlingshuset er det eneste samlingspunkt i området. Samlingshuset bygges med bl.a. flexible 

sale, moderne professionelt køkken, caféområde, to værksteder, så nye fællesskaber kan opstå med 

både fællesspisninger og kurser.

Roslev Søpark Roslev Borger Handels & 

Håndværkerforening

Skive 500.000,00 kr. Formålet med projektet er at oprette en søpark på et område øst for bykanten. Området ligger i 

forbindelse med den nuværende festplads og ligger ved en natur-/cykelrute. Stedet bliver anlagt med 

en sø på ca. 2000 m2, og på det i alt ca. 1,5 hektar store område etableres motionsstisystemer med 

belysning, byskov og frugtlunde, shelterpladser, tipi, bordebænkesæt, en "kunstig" kælkebakke, 

madpakkehus med toilet, naturlegeplads samt græsarealer med øer af vilde blomster. 

Lagertilbygning ved den gamle købmandsbutik i Aggersund Aggersund Håndværker og 

Borgerforening

Vesthimmerlands 273.250,00 kr. Projektets formål er at etablere en tilbygning i forbindelse med borgerforeningens bygning, som 

tidligere rummede en købmandsbutik. Med projektet skal der etableres en tilbygning på 98 m3, der 

skal rumme plads til det materiel, som borgerforeningen bruger til at gennemføre sine aktiviteter, fx 

byens julebelysning og borde-/bænkesæt mm. samt materiel til at kunne gennemføre det årlige 

Vikingehåndværkertræf. De nuværende forhold bevirker, at det frivillige arbejde besværliggøres.

Områdefornyelse, Oddense - Fællesskabets by Oddense Otting 

Borgerforening

Skive 331.219,00 kr. Projektets formål er at anlægge grønne elementer så som grønne øer, beplantning, etablering af 

kælkebakke og oprensning og udvidelse af søen ved området, hvor både sportsfaciliteter, skole og 

børnehave er samlet. Disse projektaktiviteter er del af et større projekt om byfornyelse af den lille by 

Oddense.

Jebjerg Forsamlingshus - Bedre forhold for handicappede og 

børnefamilier

Jebjerg Forsamlingshus Randers 370.000,00 kr. Projektets formål er at renovere Jebjerg Forsamlingshus med nyt indgangsparti indeholdende 

handicaptoilet (med pusleplads), to dametoiletter, et herretoilet, depotrum, garderobe, ydermure, 

tag og gangareal. Projektets baggrund er, at forsamlingshuset er flittigt brugt, men at 

forsamlingshusets utidssvarende forhold gør det besværligt for børnefamilier med små børn, 

handicappede og gangbesværede ældre at anvende forsamlingshuset, hvilket til tider udelukker dem 

fra fællesskabet.

Ansøgning - Vandet Sognegård Foreningen Vandet 

Sognegård

Thisted 395.000,00 kr. Projektets formål er at udskifte det gamle køkken i Vandet Sognegård til et nyt industrikøkken, samt 

udskifte loft og gulv, så der igen kan laves mad i lokalsamfundets eneste samlingssted. Projektet skal 

afsluttes med en fællesspisning for ca. 150 personer samt dertilhørende koncert. Køkkenet er ikke 

længere godkendt til madlavning, men kun godkendt til opvarmning af mad bestilt udefra. Dette 

bevirker, at det er umuligt at afholde arrangementer som fællesspisning og lokalerne bliver derfor 

ikke anvendt i det omfang som lokalsamfundet ønsker. 



Aktivitets- og legeplads i Kjærgårdens Natur Grundejerforeningen 

Kjærgården

Thisted 124.000,00 kr. Projektets formål er at opføre en aktivitets- og legeplads med en bålhytte, en pavillon, en sansesti til 

små børn, samt et legeområde med klatretårn, gyngestativ og en redegynge. Projektet skal særligt 

være til gavn for børn, der kan bruge pladsen sammen med deres forældre eller bedsteforældre, 

samt skole og daginstitutioner. 

I Vikingernes Fodspor Horne Sogneforening Varde 426.970,00 kr. Projektets formål er at reetablere og forbedre forholdene på Vikingestien, som er en sti i landskabet 

på ca. 3,5 km i forbindelse med landsbyen Horne. Med projektet gives de besøgende mulighed for at 

gå tørskoet på stien året rundt, samt at tage et hvil undervejs ved borde-/bænkesæt. Med projektet 

etableres to broer over en å, boardwalk i vådområder, låger ved kreaturindhegninger, 

markeringspæle, samt forbedring af stien, så den er handicapvenlig på en strækning. Langs med stien 

findes forskellige områder, som indbyder til forskellige aktiviteter. Ved de forskellige områder 

opsættes pæle med infotavler og QR-koder, som beskriver området.

Opførelse af shelterpladsen "Gåsereden" Bøvling Borgerforening Lemvig 647.850,00 kr. Projektets formål er at anlægge en shelterplads ved de gamle mergelgrave ved den tidligere skole i 

Bøvling. For at skabe opmærksomhed omkring stedet har man udviklet et specielt vartegn; 

Gåsereden, der ligger i tråd med gåsens specielle betydning i Lemvig Kommune, fx Bøvling Klits store 

gåseflokke. Pladsen skal rumme spise- og sovefaciliteter til 30 personer. Temaet omkring gåsen vil 

blive indarbejdet i pladsens elementer, så som i "Foderhuset", som bliver et madpakkehus med 

udekøkken og grillfaciliteter. "Rederne", som bliver tre fuldtømmersheltere i redeform. "Rederne" 

opkaldes efter hver sin gåseart, og der opsættes navneskilte og fortælling om den enkelte gåseart. 

"Æggeskallerne", som bliver to mindre shelters formet som æg. Pladsen vil være forsynet med 

toiletforhold, vand/strøm, affaldsstativer og adgang til brænde. Rundt i området ønsker man at lave 

et stisystem med fortællinger om planter i området, historien bag mergelgravene, og gåsearterne ved 

rederne. 

Industrikøkken Bølling Forsamlingshus Ringkøbing-Skjern 148.955,00 kr. Projektets formål er at renovere køkkenet i Bølling Forsamlingshus. Forsamlingshuset er centrum for 

en lang række arrangementer i lokalsamfundet, men køkkenet lever ikke længere op til regler for 

fødevaresikkerhed. Med projejektet skal der laves nye vaske, bordplader i rustfrit stål, lagerhylder, 

nyt komfur, emhætte og opvasker. Hertil kommer renovering af gulve samt maling af vægge. 

Danmarks Flotteste Busskur Sogneforeningen Aktiv Faster Ringkøbing-Skjern 350.000,00 kr. Formålet med projektet er at gentænke det traditionelle busskur og ventested, og løfte det til at blive 

et socialt mødested. Projektet består i etableringen af et busskur/orangeri, som har til formål at 

fremme nye fællesskaber og fritidsliv, og det skal udgøre et socialt inkluderende og mangfoldigt 

mødested i byen.

Porten til Omø - et ankomsthus (forprojekt) Omø Beboer- & 

Grundejerforening

Slagelse 193.250,00 kr. Der er tale om et forprojekt som har til hensigt at udvikle, konkretisere og forankre projektet 'Porten 

til Omø - et ankomsthus'. Forprojektet tager sit udgangspunkt i et større havneprojekt, og med dette 

forprojektet ønsker man bl.a. at belyse bygningens rekreative værdier, de daglige aktiviteter i 

bygningen, godstransport for erhverv og øboerne og servicefaciliteter for turisterne, herunder 

hvordan en ny ankomstbygning kan understøtte aktiviteterne på tværs af havnen. Forprojektet skal 

også kvalificere og konkretisere økonomi og drift og den kommunale forankring i projektet. 

Nyt tag på Holeby Medborgerhus Holeby Medborgerhus Lolland 588.805,00 kr. Formålet med projektet er at skabe et fælles hus for borgerne i Holeby og omegn. Holeby Skole er 

lokalsamfundets samlingssted, og taget på den tidligere gymnastiksal er fra 1911 og er i dag så utæt, 

at der ind imellem må opsamles vand i spande. Projektet har til formål at etablere et nyt tag på den 

del af bygningskomplekset samt en understrygning af hovedbygningens tag, som er et vigtigt 

samlingssted for arrangementer i lokalsamfundet.



Op på Cyklen! - Etablering af en almennyttig klynge til fremme 

af unges adgang til og interesse for naturen

LAG Midt-Nordvestsjælland Holbæk 578.693,00 kr. Projektet har til formål at etablere en almennyttig klynge, som gennem blandt andet cykling skal 

fremme unges adgang til og interesse for naturen. Første del af projektet er oprettelsen af en 

foreningsklynge mellem 3-4 foreninger, der deler projektet på andelsbasis. Anden del af projektet er 

indkøb af 30 cykler med tilbehør. Tredje del af projektet er at lave en case, der beskriver, hvordan 

foreninger kan indgå i klynger med afsæt i andelstanken og derved optimere deres fælles ressourcer. 

Casen skal senere indgå som inspiration til andre foreninger. Cyklerne stilles gratis til rådighed for 

foreninger og skoler, som kan bruge naturen som et læringssted på tre geohuntingruter i området 

Jyderup, Reerslev og Ruds Vedby. 

Udskiftning af tag på foreningens samlingshal Ballen og Omegns 

Borgerforening

Samsø 164.800,00 kr. Projektet har til formål at isolere og lægge et nyt tag på samlingshallen. Et nyt og isoleret tag vil 

betyde, at hallen kan bruges helårligt, i stedet for kun i sommerhalvåret. Foreningens samlingshal er 

opført for mere end 30 år siden, og taget er det originale eternittag, som efterhånden er nedslidt og 

trænger til en udskiftning.

BJERGET No Sogneforening Ringkøbing-Skjern 347.206,00 kr. Projektet har til formål at omdanne den lokale kælkebakke, Bjerget, til et aktivitetsområde. Fra 

Bjerget vil der etableres en svævebane, som fører ned til sportspladsen og det lille skovområde. To 

tredjedele af sportspladsen vil blive omdannet til en lille ”bjergkæde” med små bakker. I bakkerne 

etableres ”kaninhuller”, som børn kan lege i, og der opsættes en forhindringsbane for børn. Der 

plantes vinstokke på den sydvendte skråning, og den nordvendte skråning beholdes som i dag med 

blotlagt græs, så den del fortsat kan fungere som kælkebakke. På Bjergets østvendte skråning 

genetableres en trætrappe, som kan bruges til løbe-/trappe-træning eller til nemmere at komme op 

på toppen. Rundt om Bjerget etableres en disc golf-bane, og for foden af Bjerget opsættes en 

bålhytte.

i alt 9.662.315,00 kr.


