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Projekttitel Ansøger Kommune Tilskud Beskrivelse

Redsted og Redsted Sognegård – nu også for børn 

?

Redsted Sognegård Morsø 139.900,00 Den gamle legeplads er fjernet, og derfor er der ingen legepladsmuligheder for de 20-30 børn 

i landsbyen. Der gives støtte til legepladsudstyr som klatretårn, rutsjebane og gynger. 

Legepladsen vil være til rådighed for den stedlige private puljepasningsordning. Der er en lille 

tilgang af børnefamilier i området, bla. pga. familier af østeuropæisk herkomst. Projektet kan 

derfor også skabe integration mellem de lokale og de udenlandske tilflyttere.

Mørkøv Aktivitetscentrum Skamstrup Gymnastikforening Holbæk 398.000,00 Der gives støtte til en løbesti på 1.250 meter med træningsaktiviteter i forskellig 

sværhedsgrad fx balancebom, ø-hop balance og dobbelt armgang. Derudover er der også 

givet midler til en aktivitetsplads med bla. pannabane, træningsstativ og to trampoliner. Hele 

området får en permeabel gummibelægning. 

Stay Fit - Nordstevns Nordstvens Gymnastik & 

Idrætsforening

Stevns 362.000,00 Der gives støtte til anlæggelse af en sti med hårdt stampet stigrus belægning, der giver let 

adgang for bla. kørestole og rollator. På aktivitetsområdet anlægges samme belægning, og 

der ønskes opsat forskellige træningsredskaber. Stedet er tiltænkt alle: skolen, lokale 

foreninger, ældre, men især folk med særlige behov fra bostedet Brohøj for hjerneskadede, 

psykiske sårbare og udviklingshæmmede. 

Kramnitze-Hummingen - en kulturhistorisk perle 

på Lollands Sydkyst

Kramnitze Beboerforening Lolland 678.125,00 Der gives støtte til to delprojekter: 1. Etablering af en gang-, cykel- og udsigtsbro over 

afvandingskanal ved pumpestationen ved havnen i Kramnitze og 2. Etablering af 

solnedgangsspot og opholdsrum på molehovedet. Projektet ønskes etableret således, at de to 

områder, Kramnitze og Hummingen, bindes bedre sammen. Adgangsvejen mellem de to 

sommerhusområder ønskes forbedret ved at opsætte en 1,4 meter bred træ-sti på hver side 

af slusen i niveau med vejen, da bilister og cykler i dag færdes ad en ensporet bro, hvilket 

flere gange har givet anledning til farlige situationer. Cykelbroen vil blive udført som syv fag 

der kan afmonteres, så der kan skiftes sluseporte under selve broen.  På østmolens hoved 

ønskes anlagt et forsænket opholdssted med bord og bænkesæt for at forbedre forholdene 

for turister, fastboende og kystfiskere.

Projekt Skolesti i Nr. Asmindrup Støtteforeningen for den private 

institution Spiren

Odsherred 463.760,00 Der gives støtte til etape 2 af et egnsudviklingsprojekt i forbindelse med friskolen, hvor der 

ønskes anlagt et aktivitetsområde. Etape 2 indeholder en bakkehave med kuperet terræn, 

buske, shelters, skolehaver, atletikbaner og en miniscene. 

Akustisk makeover Foreningen Velling 

Forsamlingshus

Ringkøbing-Skjern 276.125,00 Der gives støtte til troldtektplader til at lyddæmpe festlokalet, samt udskiftning af 

foldevæggen mellem de to sale.

Outdoor Fitness i Arrild Arrild Idrætsforening Tønder 100.000,00 Arrild Idrætsforening ønsker at aktivere befolkningen til øget motion, især seniorer og 

motionsuvante borgere. Der gives støtte til at opføre et udendørs fitnessområde med ni 

træningsmaskiner på fritidsgrunden foran Arrild Svømmehal.



Byens gulv Glyngøre Hallen Skive 500.000,00 Der gives støtte til at skabe fremtidens aktive byrum i Glyngøre. Et multifunktionelt, socialt og 

rekreativt område med en bred vifte af funktioner for alle bruger- og aldersgrupper i byen, 

beliggende lige foran indgangen til Glyngøre Hallen.

Ambitionen er at styrke gadeidrætten og det sociale, så flere børn og unge kan være fysisk 

aktive ved at tilbyde dem attraktive faciliteter uden for det traditionelle foreningsliv.  

Projektet skal indeholde streetaktiviteter såsom: basket, hockey, fodbold, skate, parkour og 

crossfit, udkigsplateauer, væresteder med kravleområder og løbetrack. Målgruppen er alle – 

lige fra vuggestue til seniorer, men med fokus på de unge.

Anlæg af publikumsstier og -rastepladser i 

naturområde ved Astrup Vig.

Astrup Vig Grundejerforening Skive 534.863,70 Der gives støtte til at anlægge stier med grus, naturtrapper samt passager over vandløb ned 

gennem smeltevandsdalen, så publikum kan nyde udsigten gennem dalen med forbindelse til 

fjorden. Der etableres derudover stier med forbindelse til stikveje med mulighed for 

forbindelse til den kommende Blue-Walk sti - en vandrerute, der skal følge kysten fra Skive by 

til Glyngøre. På udvalgte udsigtspunkter etableres opholdspladser med bordbænkesæt. 

Natur-, Aktikvitet, Leg og Bevægelse i SortHat Viking Atletik Bornholm 486.644,00 Der gives støtte til at etablere et nyt aktivitetsområde, da det nuværende er nedslidt. 

Aktivitetsområdet skal bestå af forskellige redskaber som balancebane, træningsstativ fitness 

Jumper, sandkasse bålplads og scankoder til træningsvideoer. Alle redskaber leveres med FSC-

certificeret Robinie-stolper. 

Døstrup Motions- og Aktivitetshus Døstrup Idrætsforening Mariagerfjord 500.000,00 Der gives støtte til at opføre et nyt klimavenligt og grønt motions- og aktivitetshus på 25x17,5 

meter på idrætsforeningens arealer i forlængelsen af det nuværende klubhus fra 1930. Huset 

skal rumme forskellige aktiviteter i form af både motion, leg og sammenhold.  

Sjørring Aktivitetspark - Delprojekt 4 Sjørring Idræts- og Kulturcenter Thisted 793.500,00 Projektet handler i det fulde omfang om at inddele byens centrum for kultur, fritid og idræt i 

fire zoner: Ankomst og oplevelse, fællesskab og bevægelse, kunst- og eventyrskoven og byens 

fællesskab i naturen. Landdistriktspuljen giver støtte til etape 4, som omhandler zonen 

"Fællesskab og bevægelse". Sammen med nye elementer udgør de genanvendte pump-track 

elementer en høj-energi og aktivitets-zone, hvor alle kan være med.

Multibane og Aktivitetsplads Falsters Hjerte Guldborgsund 491.292,00 Ansøger ønsker med projektet at afprøve nye veje til udvikling af levedygtige og moderne 

landsbyer i landdistrikterne og vil forsøge at styrke fællesskabet mellem landsbyerne i Falsters 

Hjerte. Det skal ske gennem en multibane og aktivitetsplads, hvor der både kan spilles 

fodbold, basket, minibold, volley, badminton, tennis samt klatres på klatrevægge.

Etablering af et udendørs samlingsområde ved 

Karup Kultur- og Forsamlingshus

Karup Kultur- og Forsamlingshus Viborg 400.000,00 Der gives støtte til at etablere et opholds- og aktivitetsområde, der sammen med torvet 

overfor forsamlingshuset skal fremstå som en samlet enhed.  På området etableres et 

legeområde målrettet fortrinsvis aldersgruppen 4-10 år, så det kan benyttes af fx dagplejerne. 

Der skal ligeledes etableres et område med mulighed for grill fx i tilknytning til arrangementer 

i forsamlingshuset, men også som et selvstændigt samlingsområde. Slutteligt skal området 

ligeledes fremstå som et grønt blomsterende og duftende område i byens midte.



Motion og Fællesskab Fællesskabet Jernløse Holbæk 621.139,00 Der gives støtte til at etablere et udendørs træningsanlæg, hvor der opsættes et større 

træningstativ med supspentiontrainer, kettleballs samt multinet til klatring. Derudover 

opsættes der et streetworkout-stativ til parkour. På hele området bliver der lagt en 

gummibelægning med mønstre til at træne på. Området er åbent for alle, som har lyst til 

udendørstræning. Foreninger vil kunne benytte det til styrketræning, og almindelige borgere 

kan benytte det, hvis de gerne vil træne i den friske luft.

Søtoftens bæredygtige samlingshus -	Lys og 

fællesskab for alle i lokalsamfundet

Aktiv Staby Holstebro 640.000,00 Samlingshuset er en del af et større projekt, som hedder ”Bæredygtig Landsby”. I projektet 

skal der bl.a. etableres en kunstig sø, nye rekreative arealer med blandet bevoksning og 

stisystemer. Samlingshuset skal så vidt muligt bygges af genbrugsmaterialer og indeholde et 

stort lokale på ca. 80 m2, et anvendeligt køkken og et handicapvenligt toilet. Rundt om 

bygningen skal der anlægges en tre meter bred gang, og på sydsiden ud mod søen skal der 

anlægges en stor veranda på 80 m2, hvoraf 2/3 er overdækket.

Liv og leg i midten af Vestfjends Vroue Beboerforening af 1993 Viborg 450.000,00 Den nuværende legeplads, som frivillige har vedligeholdt, er 25 år gammel og trænger til 

udskiftning. Med projektet ønsker man samtidig at udvide målgruppen fra kun at være for de 

små til at kunne bruges af alle med både sandkasse, legetårn, trampoliner, gynger, boldbane, 

petanque og et bål/madpakkehus. Legepladsen har været brugt af alle landsbyer i området 

gennem årene som et samlingssted, og man ønsker at invitere til nye forsamlingsmåder med 

f.eks. højtlæsning, alsang eller kreative aktiviteter for hele Vestfjends.

Aktivitets og legepark Fjaltring Fjaltring Trans Beboerforening Lemvig 525.000,00 Der gives støtte til at skabe en aktivitets- og legepark, der vil bestå af tre rum, som er adskilt 

af et stakit – 1) pladsen til de mindste,  2) pladsen til de lidt større skolebørn, som indeholder 

en stor pendulgynge og en svævebane kaldet ”raketstolen”, 3) plads til familien indeholder et 

udekøkken, bålsted samt en overdækket scene.

Renovering og energibesparende forbedringer af 

Fjelsø Kultur og Forsamlingshus

Fjelsø kultur og forsamlingshus Vesthimmerland 367.215,00 Forsamlingshuset i Fjelsø er vigtigt for det lille landsbysamfund og tjener som et samlingssted, 

hvor fællesskab, nærvær og kulturliv kan udfolde sig. Der gives støtte til at renovere gulvet, 

udskifte varmepumper til tidssvarende energibesvarende varmepumper, en ny energi og 

miljøvenlig opvaskemaskine samt indkøbe nyt inventar i form af stole, gulvvaskemaskine mm. 

Etablering af kunstgræsbane Helle Hallen Varde 800.000,00 Der er siden 2018-2019 etableret et foldboldsamarbejde omkring de unge i lokalsamfundet, 

der hedder Helle FC. Der gives støtte til at lave en kunstgræsbane til træning i de våde 

perioder af året. Kunstgræsbanen skal ligge centralt imellem de seks byer og bliver miljørigtig, 

da den bliver lavet uden gummigranulat eller andre kunstige inflis-produkter. Banen bliver 

udelukkende lavet af infill med sand. Omkring banen etableres der også lys og hegn.



Anløbsbro mv. på Albuen Den selvejede institution 

Hestehovedet Lystbådehavn

Lolland 570.500,00 På albuen på det vestlige Lolland ligger en god naturhavn, der er beskyttet fra alle 

vindretninger. Der er to broer -  den større bro, der kaldes sejlklubbens bro, som ansøger har 

passet gennem årtier. Her er også et mindre hus, der tjener som opholdsrum for gæster på 

Albuen, når vejret bliver lidt hårdt. Broen har plads til cirka 30 sejl- og motorbåde. Den 

nuværende bro er i dårlig forfatning, og foreningen overvejer helt at lukke broen, da den er på 

grænsen til at være farlig at opholde sig på. Der gives støtte til at skabe bedre vilkår for 

sejlere, kajakroere og andre besøgende på Albuen ved at etablere en ny anløbsbro på Albuen 

samt udekøkken.

i alt 10.098.064 kr.              


