
Handlekraft i Hald – referat af borgerbudgetmødet den 2. oktober 2019 kl. 19.30

Efter fællesspisning kl. 18.00 blev der afholdt borgerbudgetmøde. 50 – 60 personer mødte op. 

1. Anna Marie blev valgt til dirigent.

2. Lisbeth blev valgt til referent.

3. Formandens beretning:

Hver gang der er arrangementer i Hald (og andre småbyer) korser man sig i de større byer – også 
Randers – over hvor stor en procentdel af byens befolkning, der kan mobiliseres – det er ikke 
engagement og interesse det skorter på – og det ligger helt i forlængelse af det projekt 
”Handlekraft i Hald” går ud på – mobiliseringen er der jo – og pengene til det er der også – men det 
vender jeg tilbage til.

Det store forsøgsprojekt: Handlekraft i Hald – som fugleparadeprojektet er den første store del af – 
og aktivitetspladsen den næste del bygger på, at byen tager medejerskab og medansvar omkring de
tiltag, der bliver gjort – som der står i paragraf 8 i ansøgningen at få ”uddannet” flere af byens 
borgere til at tage et medansvar for byens udvikling. Og i øvrigt indgår i et direkte partnerskab med 
Styrelsen, - og med kommunen, som medfinansierer projektet, hvorved momsen løftes ud af det. 
Projektlederne for de 7 projekter, der indgår er i øvrigt indkaldt til en erfaringsudveksling i 
januar/februar.

På baggrund af sidste borgerbudgetmøde i maj 2018 blev der i august udarbejdet et projektkatalog 
samt en projektguide, som sammen med udviklingsplanen danner baggrund for det arbejde 
Lokalrådet indtil videre har taget på sig. Begge dele kan jo ses på Hald og Omegns hjemmeside, 
sammen med den oprindelige udviklingsplan. I forlængelse af den – og som betingelse for 
forsøgsprojektet ”Handlekraft i Hald” er vi nu her – til borgerbudgetmøde. Princippet for det møde 
er, at borgerne i Hald skal ind og udkaste ideer til de projekter, der skal sættes i værk, og meget 
gerne ind og være aktive i realiseringen af dem. Projektguiden og især projekthjulet er tænkt som 
en støtte til, hvordan det så skal foregå.

Realiseringen af aktiviteter for børn og unge har indtil videre været et noget svagt punkt – men det 
skulle aktivitetspladsen gerne råde bod på i hvert fald i nogen grad. det er i hvert fald hensigten, - 
når nu et tiltag omkring motorlære for unge ikke blev til noget. Men det eller andre tiltag kan 
måske tages op senere. 

Men rigtig mange ting er blevet til noget:

Der er etableret et bogskab til udveksling af bøger og det fungerer rigtig godt. Her kan man også 
finde en infotavle, som gerne skulle supplere facebook-indlæggene og meddelelserne på 
hjemmesiden.



Bakkerne er overtaget – efter en del tovtrækkerier og ligger nu smukt med shelters, der faktisk 
benyttes i rimeligt omfang. Og der er gjort en stor indsats for at få arealet til at se indbydende ud. 
Junglesti-ideen som står som forslag i projektkataloget, er der så ikke rigtigt budt ind på – endnu.

Trekanten bliver passet og plejet og værnet om af de grønne mænd og andre frivillige så 
skulpturerne får den træbeskyttelse, der er behov for, græsset ser ordentligt ud og træerne 
overlever. Og nu rummer den såvel bogskab, infotavle og fugle.

De grønne mænd er et kapitel for sig – deres indsats kan ikke overvurderes. Man kan så godt 
forestille sig, at der senere bliver brug for flere frivillige til at indgå efterhånden som flere projekter 
bliver realiseret.

Bybrunch har været afholdt med stor succes – to gange endda og meget velbesøgt.

Fugleparaden er med en meget og ihærdig og vedholdende indsats fra udvalget (Lone, Lizzie og 
Jane) og mange frivillige hjælpere og ikke mindst malere blevet gennemført, så fuglene nu pryder 
byen og gør en tur gennem Hald til en udsøgt fornøjelse og udfordring. Med Lene Skipper som 
grafisk designer er der også blevet produceret en plakat med de 50 fugle og den ligger nu heroppe 
til salg for 75 kr. pr. stk. og beløbet går ubeskåret til driftsmidler, så der er lidt til forsikring, benzin, 
reparationer osv. Den parade rummer efter vores opfattelse præcist det projekt ”Handlekraft i 
Hald” bygger på: medejerskab, mange aktive involveret, opbygning og udbygning af fællesskab. Skal
vi ikke give det udvalg en hånd.

Der er etableret udkigstårn fra Kirken – mest menighedsrådets fortjeneste - . Så man nu kan få et 
kig horisonten rundt, hurra for det – hvor er det et flot syn.

Aktivitetspladsen er et kapitel for sig – den skulle have stået færdig 1. juli 2019, men det viste sig 
desværre at være en umulighed, dels fordi overdragelsen af pladsen fra kommunen tog rigtig lang 
tid, hvilket jo forhindrede udvalget reelt at tage konkret fat omkring tilbud, derefter tog det noget 
lang tid at hente reelle tilbud hjem – den efterfølgende fondssøgning var også tidrøvende – det 
tager lang tid før en fond beslutter om den vil give penge eller ej – til gengæld har det været en 
givende proces: Elro fonden støtter med kr. 330.000, Gjerlev Enslev Sparekasses Fond med kr. 
50.000, Lokale og anlægsfonden med kr. 154.000, Nordeafonden med kr. 19.000 – med det 
oprindelige beløb på kr. 500.000 og en ekstra overførsel på kr. 80.000 fra TBST er hoveddelen af 
projektet finansieret og har kunnet gå i gang længe. 

Men det der mangler nu, er så en byggetilladelse fra kommunen, - den skulle være lige på 
trapperne i de her dage – den har også været under vejs siden 25. juni – og så kan Kompan gå i 
gang. Men der mangler i høj grad tid og årstiden er imod os – projektet skulle stå færdigt 1. januar, 
så vi må nok ud og bede både TBST og fondene om at få lov til at udsætte færdiggørelsen af 
projektet indtil foråret.

På bordene ligger nogle kopier af den skitse, der danner grundlag for projektet – den svarer næsten
til den skitse, der ligger i projektkataloget på hjemmesiden , jeg skal så lige knytte nogle 
kommentarer til den:



Allerførst den del Kompan er bestilt til.

Cykelbanen er der ikke pt. søgt om – det er op til denne forsamling om der er interesse for den – og
placeringen af den skal naturligvis ændres, så den placeres ovre mod Salbakken og nedenfor 
svævebanen.

Beplantning er der stort set ikke besluttet noget om endnu, men tanken er at plante større træer i 
et vist omfang, mere læbeplantning over mod Spentrupvej. Frugter, marmeladebælte, botanisk 
have m.v. Tanken er, at det realiseres i takt med at der er mobiliseres interesse for det og der er 
midler til det.

Projektet - ”Handlekraft i Hald” har en udløbsdato 31.12.2020 – så inden den tid skal de projekter, 
der er i gang være afsluttet – og midlerne være brugt!!! Hvor meget det drejer sig om vil Lizzie 
gerne sige noget mere om under regnskab.

4. Lizzie fremlagde regnskabet, hvoraf det fremgik, at der er en rest borgerbudgetmidler på

              kr. 422.525,51 (incl. moms kr. 528.156,88). Se bilag til referatet.

5.          Bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter:

              Aktivitetspladsen: Cykelbane , beplantning og indgangsportal (anslået kr. 200.000)

              Søen

              Indendørs teknik i forsamlingshuset (storskærm)

              Elektronisk skilt på trekanten

              Bakkerne

              Mikrofon med batteri (pris fra kr. 1.500 og opad)

              Gammeldags høstfest

              Blomsterløg ved Byskilte

              Suttetræ

              Sangblade

              Juletræ på trekanten

              Byporte

              Bordbænkesæt til Aktivitetspladsen, Søen og Bakkerne

              Paddehatbænke lavet af Jens Arntsen

              Forsamlingens forslag:



              John: Navn til Aktivitetspladsen (hvad med at lave en konkurrence)

              Per: Beplantning ved søen blev fjernet på planen af Vandmiljø Randers. Efter dialog med dem,           

              har de lovet nogle træer, vi skal selv plante dem. 

              Beplantning Aktivitetsplads: store dyre træer eller små billige træer?

              Lene: Hvad med fonde?

              Heine: Kan hele planen realiseres? Ja siger Svend Erik

              Svend Erik: Er der nogle, der vil tage tilbud hjem på cykelbane?

              Hasse: Mener Naturstyrelsen giver tilskud til beplantning af hasselnøddehegn

              Kirsten: mangler toilet på Aktivitetspladsen. Svend Erik: Det er en stor omkostning og hvem vil          

              vedligeholde og rengøre det. Måske senere med fondssøgning.

              Jens: Tag fat i kommunen, hvis der er et behov.

              Per: Ulækre toiletter er et kæmpeproblem

              Karen: Dem fra byen kan gå hjem.

              Karin: Input- hvordan sælger vi Hald? Karin foreslår Søren Vester fra i  Hus til Halsen. Prøver at 

              kontakte ham. Jane: Dronefilm

              Jane: Hvad med frugt på Aktivitetspladsen. Enighed om at der ikke skulle være brombær med torne.

              Kirsten: Hvem har lavet fuglene? Kan ses i bogskab og på hjemmesiden.

              Lokalrådet arbejder videre: Alle er velkomne til næste møde 22.10. kl. 19.30 i Menighedshuset.

6.           Indkomne forslag:

              Benny Valsted: Whistklub i Forsamlingshuset. Svend Erik undersøger om TBST kan give starthjælp.

              Svend Erik modtager gerne mail og sender videre til Benny. Heine siger ok på vegne af 

              forsamlingshuset. Jes foreslår at ideer opslås på infotavle på bogskab.

              Jens mangler arbejdskraft. 2-3 stk. med trailer og ørnenæb til forsamlingshuset uge 42 hverdage.

              Bakkerne Weekend: oprydning. Skriv jer på sedlen hvis i vil deltage.

              Karin: Hald Møllevej overfor Esther. Kommunen vil ikke holde det. Jens siger at lokalrådet

              kontakter kommunen.                          



7.           Fastlæggelse af borgerbudget og udviklingsplaner.

              På førstkommende møde den 22.10. i Menighedshuset fastlægges forbrug af sidste penge.

              Lene foreslår prioriteringslister. De blev lavet og overdraget Svend Erik.

8.          Nye medlemmer til Lokalrådet

              Svend Erik oplyste, at der var 18 medlemmer og at der var plads til 7 mere. Ingen meldte sig.

9.           Evt.

              Lizzie sælger plakater af fuglene i aften. Pris kr. 75, Beløbet går til forsikringer og drift af de grønne

              mænd.

Svend Erik takkede for fremmødet. Der kommer opslag, når der mangler hjælp.                            

  


