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Tak 

Vi er med forsøgsprojektet tæt på at have realiseret hele 
vores udviklingsplan under overskriften ”Udsigt, Udsyn, 
Fællesskab og Kultur”. En udviklingsplan, der dækker den 
fysiske, såvel som den sociale udvikling af Hald.

En indsats, som vi er kommet i mål med takket være den 
store opbakning lokalt, og gennem partnerskabet med 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen  og samarbejdet med 
Randers Kommune. 

Vi har samtidig haft held til at søge yderligere fondsfinan-
siering på baggrund af forsøgsprojektet – en stor fælles 
indsats, som vi er både stolte af og taknemmelige over.

- Lokalrådet i Hald
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ERFARINGER FRA HALD
Denne evaluering har til formål at formidle forsøgsprojek-
tets umiddelbare erfaringer og resultater. Projektet kan 
derved bidrage til en diskussion af, hvordan Trafik-, bygge 
og boligstyrelsen og kommunerne i fremtiden kan organi-
sere sig i forhold til landsbyudvikling, der bygger på lokalt 
engagement, men også på uddelegering af beslutnings-
kraft.

Forsøget kan være med til at belyse potentialer i at indgå i 
direkte partnerskaber med landsbyer, for bl.a. at minimere 
byrden på kommunale personaleressourcer og for at dyrke 
en større lokal forankring af byfornyelsesindsatsen. Resul-
taterne omkring direkte partnerskab kan fx implementeres 
mellem stat og landsby, kommune og landsby mv.

Det er  samtidig målet at formidle erfaringer med mobili-
sering af lokale ressourcer og anskueliggøre, hvilken effekt 
lokal medbestemmelse og løbende borgerbudgettering 
har på landsbyens fællesskab, samt vise hvordan byforny-
elsen forankres over tid.

Samlet set kan erfaringerne måske være med til at skubbe 
til måden, hvorpå ministeriet og kommuner organiserer og 
uddeler midler gennem byfornyelsen. Det handler ikke blot 
om at forny og udvikle landsbyerne fysisk, men også hjæl-
pe dem med at opbygge viden,og en stærk organisering, 
der rækker ud over byfornyelsens periode på 3 år.  

FORSØGSPROJEKTETS FORMÅL
Forsøgsprojektet har strakt sig over 3 år og skulle undersø-
ge følgende:
01 Direkte Partnerskaber i landsbyudviklingen 

Hvordan byfornyelsen kan omorganiseres gennem en 
direkte partnerskabsaftale, hvor byfornyelsesmidlerne 
kan understøtte en helhedsorienteret landsbyudvikling 
knyttet op på en landsbyudviklingsplan, borgerbudget-
tering og lokal projektledelse.  

02 Socialkapital som medfinansiering 
Hvordan ministeriet i prioriteringen af byfornyelses-
indsatsen kan vægte landsbyens sociale kapital og 
frivillige engagement, som udgangspunkt for en by-
fornyelsesindsats - initieret af borgerne selv – hvorved 
kommunens traditionelle rolle ændres fra projektledel-
se og projektejer til partner ift. indsatsen. 

03 Ejerskab og forankring gennem borgerbudgettering. 
Hvordan et direkte partnerskab kan være med til at 
skabe et vedvarende aftryk i det lokale, ikke blot fysisk, 
men også være med til at opbygge viden og erfaring, 
der kan være med til at sikre en langsigtet landsbyud-
vikling og en udvikling på landsbyens egne præmisser.  

Indledning
Evaluering af forsøg med direkte partnerskaber i landsbyudvikingen

PROJEKTETS OPNÅEDE DELMÅL

 > Få gennemført en helhedsorienteret byfor-
nyelse af Hald – med udgangspunkt i LUP 
og med borgerbudgettering som redskab 
for prioritering.  
 
Få udviklet og realiseret en landsbyfælled 
i Hald, der rummer spændende møde-
steder og kunst- og kulturprojekter, der 
kan være med til at indfri Halds vision om 
udsigt, udsyn, fællesskab og kultur. 

 > At få ’uddannet’ flere af byens borgere til 
at tage et fælles ansvar for landsbyens 
udvikling, og give dem værktøjer til at 
kunne håndtere prioriteringer og landsby-
udvikling med et langsigtet perspektiv. 

 > At arbejde med en lokal økonomi under 
lokalrådet, der skal bruges strategisk og 
danne grundlag for yderligere finansiering 
i forhold til fonde, medfinansiering mv. 
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At samle en landsby 
Resultaterne og ikke mindst vejen 

derhen har samlet Hald på tværs af 
generationer. 

Fælleden, som er aktivitetspladsens navn, blev 
straks en succes. Familier og daplejemødrene 

bruger den dagligt. Der kommer børn og børne-
institutioner fra de omkringliggende byer.  
Turister kommer forbi på Hadsundvej og 
holder ind for at holde frokostpause. Det 

vurderes, at der kom mellem 30-40 gæster 
dagligt i sommerperioden - med helt 

op til 100  gæster på enkelte dage.

Billedetekst med ramme
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HVORDAN STARTEDE PROJEKTET 
Hald er optaget af at drive sin egen udvikling. I 2017 stod 
Hald bag en ny landsbyudviklingsplan under overskriften 
Udsigt, Udsyn, Fællesskab og Kultur, der dækkede den 
fysiske, såvel som den sociale udvikling af byen. Halds bor-
gere havde ideerne og drivkraften og var klar til at trække i 
arbejdstøjet endnu en gang, - det er baggrunden for dette 
forsøg med direkte partnerskaber i landbyudvikling.

Handlekraften, og dermed den strategiske udvikling i de 
små landsbyer, begrænses af den projektorienterede fi-
nansiering, der som oftest driver landsbyudviklingen i dag. 
Fondenes formålsparagraffer sætter dagsordenen i stedet 
for lokalsamfundets behov og den lokale prioritering, der 
ligger i udviklingsplanen. Før forsøgsprojektets start i 2017 
skete udviklingen af Hald også fra projekt til projekt. Hald 
gjorde det egentlig godt og fik søgt penge hjem til en 
række enkelt projekter, men byen manglede redskabet til 
at kunne arbejde strategisk med helheden og det langsig-
tede udsyn i landsbyudviklingen, som man kender det fra 
områdefornyelser.

Byfornyelse er traditionelt kommunens opgave og områ-
defornyelse et rigtig godt værktøj, men da det er ressour-
cekrævende for forvaltningen at projektlede en område-
fornyelse, betyder det, at kommuner må prioritere mellem 
byerne, hvilket ofte kan falde ud til fordel for de ’større’ 
byer, frem for de mindre landsbysamfund som Hald.

Direkte Partnerskab
Hald søgte derfor forsøgspuljen om, at indgå i et direkte 
partnerskab med ministeriet og arbejde med borgersty-
ret landdistriktsudvikling under titlen Handlekraft i Hald.  
Et partnerskab, der skulle afsøge mulighederne for en 
fremtidig omorganisering af dele af byfornyelsespraksis-

sen, der letter den administrative byrde hos kommunen og 
forankrer indsatsen lokalt – med samme helhedsoriente-
rede sigte, virkemidler og formål, som områdefornyelsen 
er bundet op på. I Hald skulle det ske med et særligt fokus 
på en bred demokratisk medbestemmelse og opbakning 
fra byen, knyttet op på en blivende lokal organisering, der 
kunne fortsætte ud over projektperioden.

Handlekraft  
Hovedideen var at ministeriet sikrer finansiering, men at 
gennemførelsen og projektledelsen af byfornyelsesind-
satsen lægges ud til en lokal organisering, der mobiliserer 
Halds egen handlekraft. Tanken var oprindeligt at oprette 
en landsbyfond, men det blev løst gennem en opdatering 
af vedtægter og gen-konstituering af Hald lokalråd, på 
baggrund af den indledende partnerskabsaftale med 
ministeriet og en samarbejdsaftale med Randers Kommu-
ne, der har bakket op om projektets formål fra starten. Det 
gav lokalrådet beslutningskompetencen og råderum til at 
foretage prioriteringer, herunder forvaltning af projektøko-
nomien. Lokalrådets styrke er netop at det er en blivende 
organisering, der fortsætter arbejdet også efter at for-
søgsmidlerne er omsat til projekter, og dermed kan sikre et 
langsigtet udviklingsperspektiv, hvor den viden og erfaring 
, der er akkumuleret gennem projektledelsen i byfornyel-
sesforsøget ’bliver i byen’. 

Åbningstræk 
Landsbyfælleden blev udpeget som åbningstræk i for-
søgsprojektet. Landsbyfælleden er et helhedsorienteret 
greb, der både omhandler byens mødesteder og forbin-
delserne mellem dem, med det formål at understøtte fæl-
lesskab og sammenhængskraft på tværs af alle målgrup-
per i Hald. 

Konkret betød det, at åbningstrækket omfattede en aktivi-
tetsplads til leg og udfoldelse for både landsbyens børn 
og voksne, gæster og dagplejere, samt en mobil kunstru-
te, der involverede kunstnere og byens borgere i at skabe 
en identitetsskabende og genkendelig Fugleparade, der 
allerede er blevet et kendetegn for Hald, både i og udenfor 
byen. 

Den resterende del af projektet 
Anvendelsen af den resterende del af bevillingen, blev hen-
lagt til en længere borgerbudgetteringsfase, hvor byens 
borgere samlet skulle diskutere og beslutte, hvilke andre 
elementer fra udviklingsplanen, der skulle gennemføres 
eller om evt. nye, spændende ideer skulle opprioriteres

Opstarten 
Den konkrete iværksættelse af projektet var et borgermøde 
i maj 2018, hvor CFBO lavede en konkret gennemgang med 
fine visualiseringer af de ideer, udviklingsplanen rummede. 
Især visualiseringen og iderigdommen i forhold til Aktivi-
tetspladsen gav genklang. Disse indslag og diskussionen 
udmøntede sig i en helhedsplan, - et projektkatalog, der 
blev samlet og lagt ud på hjemmesiden. Det blev siden 
styrende for processen og dannede basis for de fondssøg-
ninger, der fandt sted i forløbet. Helhedsplanen  blev et 
kompas for hele forløbet og dermed et afgørende ud-
gangspunkt for den demokratiske proces og iværksættel-
sen af de enkelte delprojekter. CFBO udarbejdede desuden 
en Projektguide, - en ”grønspættebog”  til hvordan projek-
ter kunne etableres.

Direkte partnerskab
Borgerdrevet landsbyudvikling
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HANDLEKRAFT

Det er gennem forsøgsprojektet 
lykkedes at realisere udviklingspla-
nen under titlen: Udsyn, Udsigt og 
Kultur. Hele processen bygger på 
fællesskab og lokalt medejerskab 

og involvering  -  også den mo-
bile kunstrute, der er blevet et 

vartegn for Hald

Hald Fugleparade -  Udsigt, Udsyn og Kultur
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Hald om forsøgsprojektet
”Der er ingen tvivl om, at vi har knoklet, da en lang ræk-
ke opgaver, der normalt ligger centralt i en kommune, er 
blevet udliciteret til os som landsbysamfund. Det har været 
krævende, men samtidig givende, da ministeriet og kom-
munen har haft modet til ikke alene at lægge arbejdsop-
gaven med projektledelse og projektstyring ud lokalt, men 
også ansvar og beslutningskraft. 

Det direkte partnerskab har gjort byfornyelsesindsatsen til 
vores helt egen, givet os mulighed for at lære efterhånden 
og tilpasse detaljerne til både økonomi og ressourcer - 
ligesom vi løbende kunne tiltrække interesserede til ad-hoc 
arbejdsgrupper. 

Vi er kommet rigtig langt for de tildelte midler, som vi sam-
tidig har haft succes med at supplere med fondsmidler. 
Det har især betydet meget, at pengene har været til by-
ens disposition, som har betydet at prioriteringen er blevet 
taget yderst alvorligt. Det har medført mange kvalificerede 
drøftelser om prioriteringen af midler. Vi kommer stærkt, 
omend lidt trætte, ud af forsøget med en række erfaringer, 
som vil gavne andre i lignende samarbejder fremover.

Ministeriet havde mod til at bevillige Hald 1,4 mio.kr. mod 
at  vi lagde arbejdskraft og frivilligtimer i udviklingen og 
det har givet utrolig meget værdi - Ikke alene har pengene 
kunnet strækkes langt, da byen har været gode til at støtte 
op og bidrage med forskellige kompetencer til projekt-
udviklingen, men vi har også kunnet navigere og tilpasse 
projekterne løbende - sammen med de mennesker, der 
kender byen. Det har givet stor værdi.”

EVALUERING OG LÆRING 
Denne evaluering følger i billeder og beskrivelser op på 
byens og lokalrådets erfaringer med  direkte partner-
skab fra 2018 - 2020. Derudover indeholder opsamlingen 
anbefalinger til evt. fremtidige partnerskaber mellem 
styrelsen, kommuner og landsbyer, der kan optimeres og 
videreudvikles på baggrund af erfaringerne i Hald. Udover 
denne evaluering er konkrete erfaringer med projektudvik-
ling og organisering indarbejdet i en opdateret version af 
projektguiden, der samler gode råd til andre landsbyer i en 
tjeklisteform. 

 > Projektguide version 2.0 - gode råd til andre landsbyer
 > Dronefilm fugleparade: https://www.youtube.com/

watch?v=Sw3eABXP2a8
 > Dronefilm- afslutning af forsøgsprojektet: https://www.

youtube.com/watch?v=O4KKTGpx2Q0
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LOKALRÅDETS ROLLE                           
Lokalrådet har haft projektlederrollen, samt budget- og 
evalueringsansvar gennem forsøgsprojektet. Udgangs-
punktet var en genkonstituering af lokalrådet, med et 
tilrettet sæt vedtægter, så de overordnede rammer og 
det budgetmæssige ansvar var helt tydeligt defineret.  
Men der var også et ønske om, at borgerindflydelsen på 
beslutningerne skulle maksimeres, og samtidig skulle der 
være en stor grad af metodefrihed i konkretiseringen og 
gennemførelsen af de vedtagne projekter.
Lokalrådet består fortsat af repræsentanter for alle for-
eninger i byen, samt engagerede borgere. Det organiserer 
sig i faste udvalg og ad-hoc udvalg på tværs af for-
eningerne. Der blev med genkonstitueringen åbnet mulig-
hed for, at de der har engagement og lyst til at være med 
i arbejdet kan melde sig ind eller blot deltage i Lokalrådets 
møder i løbet af hele processen. Antallet af medlemmer 
blev udvidet til op til 25 og et forretningsudvalg til vareta-
gelse af relationerne i forhold til bankerne blev etableret. 
Lokalrådsmøderne annonceres åbent på hjemmesiden og 
alle er velkomne. Referaterne fra lokalrådsmøderne læg-
ges ligeledes ind på hjemmesiden. Åbenhed og gennem-
sigtighed har fra start været bærende værdier for at sikre 
ejerskab bredt i byen.

Generalforsamlingerne er erstattet af borgerbudgetmø-
der, dels fordi traditionelle valg til en bestyrelse kan virke 
deaktiverende og dels fordi det økonomiske ansvar i pro-
jektperioden, påhviler det etablerede lokalråd.. 
Borgerbudgetmøderne er formelt øverste myndighed i 
foreningen. Her træffes beslutninger om valg af projek-
ter og prioritering af den overordnede økonomi, mens 

detailprojektering og projektudvikling er lagt ud til frivillige 
i arbejdsgrupperne med meget stor grad af metodefrihed 
Udvalgene refererer tilbage til Lokalrådet, der er repræ-
senteret i alle udvalg og står for den endelige tildeling af 
midler.
Lokalrådet har hermed villet sikre en organisering, der gav 
plads til flere grader af engagement i det lokale arbejde 
i Hald. Fokus har været på at motivere og kvittere for den 
frivillige tid, der blev lagt i projekterne, ved at give plads til 
at træffe beslutninger decentralt i udvalgene. 
På samme måde som ministeriet gav Hald mulighed for at 
træffe beslutninger om prioriteringer inden for rammen af 
forsøgsprojektet, sætter borgerbudgetmøderne en ramme 
op, hvor indenfor der er masser af mulighed for at sætte 
sit aftryk i udvalgene. Dette for at styrke engagemen-
tet hos de frivillige, men også for at sikre handlekraftige 
arbejdsgrupper med mandat til at gøre en reel forskel for 
byen. En metode der har virket. Borgerne har kunnet sætte 
deres præg på projekterne til gavn for Hald. 

 >
Anbefalinger

 >  Byg organiseringen op omkring mange grader af en-
gagement

 >  Lav projektet i forhold til de økonomiske og menneskeli-
ge/faglige ressourcer, der er tilgængelige.

 > Hold fast i at ansvar og medbestemmelse motiverer
 > Læg vægt på, at prioritering af de tildelte midler sker i 

byen - det betyder at ansvar og prioritering bliver taget 
meget seriøst.

 > Erfaring opbygges over tid. Eksempelvis viser de sene-
ste projekter i forsøget, som fx. ’byportene’ tydeligt, at 

de lokale bliver handlekraftige og erfarne projektledere. 
 > Giv gennem hele processen mest mulig information og 

hav størst mulig åbenhed omkring projektet. 
 > Spørger man lokale om hjælp til konkrete begrænsede 

opgaver, vil rigtig mange gerne deltage, men kun få 
henvender sig selv.  

 > En længere tidsramme for projekterne kan anbefales. 
Den treårige bevillingsramme åbnede eksempelvis op 
for, at Lokalrådet kunne arbejde strategisk med midler-
ne og forøge bevillingen betydeligt via fondsansøgnin-
ger. Mange fonde ser positivt på at være medfinansie-
rende!

Organisering og anbefalinger
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MINISTERIETS ROLLE
Trafik bolig og byggestyrelsen bevilgede 21. december 2017 
1.403.000 til forsøgsprojektet ”Handlekraft i Hald.”
Ved projektets start underskrev Lokalrådet 18.januar 2018 
en standardkontrakt med ministeriet og dermed kunne 
projektet gå i gang. Kontrakten henvender sig primært til 
professionelle projektmagere i kommuner og erhvervsliv og 
mindre til at varetage projekter, styret af frivillige. Kon-
traktudformningen var da også tæt på at få Lokalrådet til 
at trække sig fra projektet.
14. marts 2018 indgik Styrelsen, Randers kommune og Lo-
kalrådet i Hald en partnerskabsaftale. Her blev lokalrådets 
reviderede vedtægter godkendt, en justeret tidsplan aftalt 
og det blev aftalt at Randers kommune mellemfinansie-
rede projektet og afløftede momsen. Endvidere blev det 
aftalt at lokalrådet løbende afrapporterede til styrelsen 
efter hver fase i gennemførelsen af projektet.
Ministeriet indskrænkede sig efterfølgende til at føre tilsyn 
med, at kontraktens overordnede rammer blev overholdt 
og overlod styringen af de 1,4 mill til lokalrådet, omend 
med kommunalt tilsyn i og med, at kommunen overtog 
effektueringen af de økonomiske udgifter. Dette gav 
Lokalrådet mulighed for udstrakt ansvarlig selvforvaltning 
af midlerne. Større budgetændringer skete dog i samråd 
med Styrelsen, ligesom styrelsen stod til rådighed i tvivlstil-
fælde. Styrelsen arrangerede også et meget udbytterigt 
møde i netværksgrupper med de øvrige modtagere af 
midler i det aktuelle forsøgsprojekt. 
 

Anbefalinger - ministeriet i partnerskabet: 
 > Kontrakten bør tilpasses og målrettes et samarbejde 

med frivillige i stedet for at basere sig på en standard-
kontrakt,

 > Det kan anbefales at give størst mulig dispositionsfri-
hed lokalt til borgerbudgettering og projektstyring.

 > Hvis kommunens rolle skal kunne minimeres, skal der 
afsættes tid til mere vejledning fra ministeriet, evt afta-
les faste møder.

 > Netværksmøder med andre projektmodtagere kan 
anbefales, - giver god basis for erfaringsudvekslinger 
og inspiration. 
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KOMMUNENS ROLLE 
Randers kommune inviterede Hald Lokalråd til at søge 
midler fra TBST´s forsøgspulje og etablerede opstartsmøde 
med Lokalrådet. Kommunen stillede herefter konsulentbi-
stand (CFBO) til rådighed ved udformningen af ansøgnin-
gen og i projektets opstartsfase. 
Randers kommunes jurister var behjælpelige med gen-
konstitueringen af Hald Lokalråds vedtægter, så de blev 
gearet til at varetage et projekt i denne størrelsesorden. 
Med aftalen den 14. marts 2018 trådte Randers kommune 
ind i partnerskabet og bekræftede at mellemfinansiere 
projektet, hvilket samtidig indebar, at kommunen også 
løftede momsen. Det betød at pengene til byfornyelsen 
rakte 20 % længere, end de ville have gjort i en traditionel 
områdefornyelse med kommunal projektledelse.  
Lokalrådet kunne desuden gøre brug af kommunens 
regnskabsafdeling, der således i hele forløbet har stået for 
effektueringen af de løbende udgifter. Det gav stor tryg-
hed og gennemsigtighed i partnerskabet ift. regnskabet.                                 
Kommunen stillede en større kommunal grund mellem 
Salbakken og Spentrupvej til rådighed for aktivitetsparken. 
En række forskellige forvaltninger hat trådt hjælpende til 
ved henvendelser fra Lokalrådet, især vedrørende tilladel-
ser.
Anbefalinger - kommuner i partnerskabet: 

 > Kommunal inspiration og opbakning til projekter af 
denne karakter er meget vigtigt.. Det giver tillid og vilje 
til at få projekterne til at lykkes.

 >  Det kan anbefales at afsætte ressourcer til en lands-
byfornyelses-koordinator, der følger projektet og tager 
den interne dialog ift. myndighedsbehandling. Byforny-
elsen er helhedsorienteret og dermed også kompleks, 

og det er svært at navigere i de mange tilladelser. Her 
er det en fordel at have adgang til en intern medarbej-
der i forvaltningen ift. Sparring.

 > Kommunal mellemfinansiering og afløftning af mom-
sen i projekter af denne karakter kan varmt anbefales.

 > Især omkring landzoneadministration i et projekt, der 
udvikles og udvides løbende er det vigtigt, at ekspertise 
stilles til rådighed. Assistance til at afgøre, hvad der 
kræver fornyet tilladelse og hvad der ikke gør. 

 > Alternativt kunne man fastlægge en praksis så landzo-
netilladelser til fællesarealer i landsbyer administreres 
efter samme koncept som lokalplaner, så den oprinde-
lige tilladelse gælder, hvis nye mindre projektideer ikke 
er imod formålet eller har væsentlig indvirkning på det 
bestående miljø.

 > Regnskabsansvarlighed i kommunen giver tryghed.
 > Etabler et driftskoncept. Mindre årlige driftspuljer til 

landsbyer er vigtige, når der etableres mange nye 
anlæg. Benzin, græsfrø, vedligeholdelsesarbejder, for-
sikringer på grej m.v. koster penge, men arbejdskraften 
kan byen indtil videre komme med, især hvis man ikke 
samtidig skal kæmpe for at indsamle driftsmidler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÆRING I PARTNERSKABET  
I forsøget på at arbejde med et direkte partnerskab har lo-
kalråd, kommune og TBST forsøgt at gå nye veje. Partner-
skabet har undersøgt potentialet i at sætte landsbyerne 
forrest for deres egen udvikling og lade kommunen træde i 
baggrunden. Perspektivet i forsøget er, at andre landsbyer 
og landdistrikter også får mulighed for at komme i be-
tragtning til byfornyelsesmidler ved at bringe deres egne 
lokale ressourcer og engagement i spil, fremfor kommunal 
medfinansiering.
I Hald mener vi, at forsøget er lykkedes fuldt ud i praksis, 
men at det formelt har været en udfordring i forhold til 
de eksisterende regler og rammer. Dette gav sig til udtryk 
ved, at vi pludselig måtte acceptere at kommunen skulle 
stå som formel projektleder ved den afsluttende afrappor-
tering, på trods af at Hald igennem hele projektperioden 
har stået for projektledelsen. Om det er jura, lovgivning 
eller nye procedurer der er behov for, har vi ikke svaret på, 
men vi håber, at ministeriet kan anvende vores erfaringer 
og videreudvikle en model for udvikling af landdistrikter-
ne, der giver andre landsbyer mulighed for at blive ligeså 
handlekraftige, som Hald har fået mulighed for igennem 
forsøget.

Anbefalinger - fremtidige partnerskaber: 
 > Det anbefales, at partnerskabsaftaler udformes, så 

den tager højde for de juridiske implikationer af kom-
munal mellemfinansiering og momsløft samt præci-
sere rollefordelingen mellem Styrelsen, kommunen og 
lokalrådet meget nøje.
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Resultaterne
Beskrevet og illustreret af arbejdsgrupperne
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EN HALD BY MOBILISERET
Arrangementer i Hald samler 

altid stor opbakning her er der 
samling til St Hans. Rigtig mange 
har deltaget i processen omkring 

Handlekraft i Hald

Det var en stor succes. 
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Baggrunden for ”Fugleparaden” er et borgerforslag, frem-
sat på et borgermøde i april 2017 som en del af den udvik-
lingsplan, der blev arbejdet med. Her blev der prioriteret 
mellem en lang række forslag, og fugleparaden var blandt 
de vedtagne. Der blev derfor gennem lokalrådet nedsat et 
fugleparadeudvalg på tre personer.

Formålet med ”Fugleparaden” var og er flerfoldigt. Dels var 
der et stort ønske om at skabe en kunstnerisk profil som en 
forskønnelse af bybilledet, dels ville vi gerne brande byen, 
så Hald kunne vise sig som en landsby, der besidder noget 
ganske unikt og anderledes, og sammen med de øvrige 
tiltag i hele projekt ”Handlekraft i Hald” også være medvir-
kende til som et samlet hele at virke for en tiltrækning af 
mennesker udefra – gerne med henblik på en bosætning.

Vi ville gerne være med til at gøre Hald til en smuk og aktiv 
landsby. Meget er sat i værk på borgernes initiativ, blandt 
andet den smukke ”Fugleparade”, som allerede har bran-
det byen markant. Æstetik har ganske enkelt en virkning

I hele tanken lå også en ide om, at dette innovative projekt 
skulle indbefatte en omfattende borgerinddragelse, hvor 
så mange borgere som muligt blev aktive i Fugleparadens 
tilblivelse og også i den vedvarende proces, hvor fuglene 
flyttes ud om foråret og sættes på lager om efteråret. Der 
vil derfor i årene fremover altid være et fællesskab omkring 
fuglene.

Herudover blev kunstnere tilknyttet Nørhald Kunstforening 
og vores kunstneriske vejledere også inviteret med i den 
skabende del af processen. 

Hald Fugleparade
Mobil kunstrute og involverende kunst
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PROCESSEN
At komme fra ide til handling går gennem mange møder, 
mange samtaler med andre mennesker og indhentning af 
viden om gennemførligheden af projektet.

Udvalget var i kontakt med både en trækunstner og flere 
betonvarefabrikker, før beslutningen om at lade de 50 fug-
le støbe i glasfiber blev truffet. Vi forkastede fiberbeton og 
epoxy, fordi projektet enten ville blive for dyrt, eller fuglene 
for tunge. Her har kunstnerisk vejledning samt praktisk 
bistand fra to internationalt anerkendte kunstnere været 
uvurderlig. Det drejer sig om kunstneren og designeren 
Vagn Iversen (VI Design, Samsø) og maleren og billedhug-
geren Paul Madsen Cederdoff (Holstebro), der også hver 
malede en fugl, 

Lokale løsninger og involvering
En Hald-borger med smedeuddannelse har ligeledes væ-
ret en uundværlig hjælp med både tilskæring af fuglenes 
tenderstål-ben samt andet smedearbejde.

Udsmykningen af fugle (bemaling og kunstnerisk udtryk) 
foregik over to malerweekends, hvor Vagn Iversen var til 
stede med råd og vejledning. Det var dels lokale borge-
re, dels kunstnere udefra, som gjorde fuglene unikke og 
smukke. Forud for disse weekends var borgerne via en 
husstandsomdelt folder (2 A4-ark) inviteret til at indsende 
forslag til udsmykning, hvis de havde lyst til at medvirke. 
Projektet blev i folderen kort beskrevet, og en skitsetegning 
var vedhæftet. Denne tegning kunne bruges som skitse for 
den endelige fugl.

På hjemmesiden kunne skitsetegningen af fuglen ses 
i forskellige vinkler, således at den enkelte kunne få en 

tredimensional fornemmelse af fuglen. Der blev præciseret 
i informationen, at aldersgrænsen for fuglemalerne var 13 
år.

Resultatet var fantastisk. Alle malerne gik til opgaven 
med ildhu, men forinden havde der været utrolig meget 
planlægning af de praktiske forhold, idet der skulle tænkes 
på alt lige fra afdækning med plastic over mængden 
af malergrej til forplejning. Randers Kommunes Landdi-
striktsudvalg dækkede disse malerweekends økonomisk 
med 50.000 kroner.

Efter disse weekends skulle fuglene fragtes til Samsø for 
at blive lakeret, og så kunne udvalget begynde at plan-
lægge opstillingen af fuglene. En ting, man skal have 
særligt fokus på i den forbindelse, er at indhente kom-
munale tilladelser og tilladelser hos lokale grundejere.                                   
Et godt råd ved opstilling af kunstgenstande er også at 
fremskaffe et kort over områdets kabelføring for at undgå 
at ødelægge allerede nedgravede kabler.

Synlighed og placering
Det var vigtigt i forhold til fuglenes placering, at de kom til 
at stå på steder, hvor mennesker færdes, og som er spot-
punkter og fællesarealer, ligesom byens indfaldsveje var 
naturlige placeringer. Desuden ønskede vi det første år at 
hædre de lokale fuglekunstnere ved at placere ”deres egen 
fugl” foran deres hjem eller i nærheden deraf.

Samtidig skulle fuglene også kunstnerisk og optisk passe 
indbyrdes sammen, hvis de skulle stå i grupper, og endelig 
var der fem fugle, som skulle placeres ude i søen (Randers 
Spildevands overfladebassin), hvilket Randers Spildevand 
billigede og godkendte. En af de kunstneriske vejledere, 

Vagn Iversen, udtænkte måden at opstille fuglene i bassi-
net, og i samarbejde med den tidligere nævnte smed blev 
arbejdet udført, og de to opsatte fuglene i søen, så de var 
klar til den store indvielse.

Den store happening i maj 2019, hvor fuglene skulle afslø-
res ved søen blev en festlig og mindeværdig begivenhed. 
Også i den forbindelse var der mange borgere involveret i 
al det praktiske arbejde, lige fra at rejse telte til at hælde 
chips op og trække champagneflasker op. Borgere blev 
ligeledes involveret i at køre rundt i byen og opstille fugle-
ne. Forud var der udarbejdet en nummereret billedoversigt 
med navn på malerne samt en oversigt over den vedtagne 
placering. Denne oversigt var en slags køreplan for den 
borgergruppe, der tog sig af opstillingen

Sådan er borgernes egne ressourcer blevet inddraget og 
brugt, og der har været en utrolig stor velvilje for at gå 
med i hele projektet. I efteråret 2019 samledes fuglene 
igen til en mindre sammenkomst, hvorefter de fløj videre til 
deres vinterresidens.

Ved den sammenkomst evaluerede de fremmødte på pro-
jektet, og der indkom ideer til fremtidige placeringer. Her 
blev der vedtaget, at fuglene fortrinsvis skal stå i grupper.

Da fuglene kom ud i foråret 2020, blev der pga. corona-
pandemien ikke lavet nogle foranstaltninger ud over, at 
der blev gennemtænkt nye placeringer, da der jo er tale 
om mobil kunst. Stadig er det dog fællesarealer, udsigts-
punkter, stoppunkter, centrale og prægnante, offentlige 
steder, der kommer i spil, da alle byens borgere skal have 
glæde af de smukke fugle.
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En succes 
Fugleparaden har været en ubetinget succes, men såvel 
udvalget som flere af byens borgere har brugt utrolig 
megen tid. Der er tænkt tanker, skrevet diverse statusrap-
porter og fondsansøgninger, diskuteret muligheder og 
begrænsninger. Mange borgere har været inddraget, og 
mange møder er afholdt. 

Der skulle mod til at lave ”Fugleparaden”, og der skulle me-
gen tid til. Men vi må også konkluderende sige, at resulta-
tet er både innovativt og af stor æstetisk værdi.

Det har været en lang proces, der aldrig bliver færdig, da 
fuglene skal frem hvert forår og tilbage hvert efterår. De 
skal tilses, måske repareres, og der skal hvert år udtænkes 
en ny placering, dog stadig inden for fællesskabets ram-
me. Men det har været det hele værd!

Der kommer mange besøgende til Hald for at se vores 
fugle, og mange har fået en bevidsthed om, at der er 
handlekraft i Hald.

En billedserie over fuglene på Hald og Omegns hjemmesi-
de samt kort og rutebeskrivelse af, hvor fuglene er place-
rede, er med til at føre interesserede rundt i Hald og få øje 
på dens fantastiske naturmæssige herligheder.

ANBEFALINGER
 >  Involver byen i tilblivelsen af kunst. Det giver ejerskab 

og engagement.
 > -Søg professionel sparring ift. kunstneriskvejledning. 

Det har været uvurderligt for os, og skabt et meget 
smukt resultat.

 > Gå i dialog med fonde på et tidligt tidspunkt.
 > Find præcise og afgrænsede opgaver, som der er be-

hov for hjælp til. Det gør det overskueligt for de frivillige, 
der vil være med.

 > Spørg, hvis der er behov for råd fra en fagperson i byen. 
Det har virket rigtig godt, og borgerne har fået mulig-
hed for at vise deres talenter til glæde for byen.

 > Sørg for løbende orientering og visualisering om pro-
jektet bl.a. på byens hjemmeside.

 > Vær opmærksom på, at det kræver meget tid at drive 
en proces med mange involverede.

 > Husk, at åbenhed og tydelighed fremmer interessen for 
projektet og er med til at skabe nye ideer. 

Vi har masser af konkrete erfaringer, som vi gerne deler 
med andre landsbyer, der vil i gang med et involverende 
kunstprojekt. Gå ind på hjemmesiden haldogomegn.dk og 
skriv en mail.

FUGLENE VENDER HJEM I ET SALATFAD

Få dage efter fuglene var stillet op, fik vi 4 
fugle stjålet og en eftersøgning via facebook  
blev iværksat. Fuglene blev heldigvis hurtigt 
fundet, bragt i salatfad til Randers politistati-
on og hentet af en begejstret gruppe borgere. 
Det affødte en nytænkning omkring en måde 
at sikre fuglene på.
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Billedetekst med rammeBilledetekst med ramme

Malerweekend 

Udsmykningen af fuglene foregik 
over to malerweekender, hvor 

kunstnere og borgere var til stede 
med råd og vejledning fra den kunst-

neriske vejleder. 
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Billedetekst med ramme Billedetekst med ramme

Fugleparaden indvies

Der blev søgt fondsmidler 
(ELRO) til et jazzorkester, lejet telt, 
indkøbt drikkevarer m.m. Der blev 

holdt taler, der var solistoptræden, 
og der blev afsunget en til lejligheden 
skrevet sang. Borgerne myldrede til. 
Det var succes, og solen skinnede.
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PLAKAT
Der er blevet fremstillet en plakat med alle 
fuglene, hvilket har kunnet lade sig gøre, fordi 
en af borgerne har en grafisk uddannelse, og 
en anden borger er en meget dygtig fotograf.
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Aktivitetspladsen Fælleden er Halds udendørs samlingssted.I 
Hjertet af aktivitetspladsen, er der ly, læ og plads til fællesskab. 
Her er der mulighed for at mødes med andre, holde børnefød-
selsdag, eller bare bruge pladsens madpakkehus eller grill. De 
mindste kan lege beskyttet i hjertets midte, hvor fugleredegynge, 
sandkasse og legehuse bruges af byens dagplejere,småbørn og 
gæster.

På legepladsen er der noget for de store og dømt fart over feltet. 
Legepladsen indeholder sjove pladskrævende og udfordrende 
aktiviteter, som der ikke er plads til  i egne haver, og som er 
sjove at samles om. Det er fx. karruselgynger, klatrebaner og ba-
lancebomme, svævebane eller andre aktiverende legeelementer 
for de større børn. For unge og voksne er der discgolf, fitness 
redskaber og forhindringsbane

Ideen til et mødested for byens børn og voksne blev født allerede 
I 2011 på et velbesøgt borgermøde. Ideen var et mødested for 
byens børn og voksne. I 2017 kom der for alvor gang i projektet 
med tilsagnet om forsøgsmidler.
 

Fælleden - Aktivitetspladsen
Landsbyfællesskab og samlingssted på tværs af generationer
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Forløbet
Aktivitetspladsen indgik i åbningstrækket for forsøgspro-
jektet med en økonomisk ramme i udgangspunktet på 
400.000. Ved første lokalrådsmøde efter støttetildelingen 
nedsatte lokalrådet et egentligt aktivitetspladsudvalg, der 
fik overdraget planlægningen og iværksættelsen af det 
videre forløb i sagen. 

Råderet over areal – lang sagsbehandlingstid
Udvalget fik efter høring i lokalrådet og i byen valgt den 
kommunale grund mellem Salbakken og Spentrupvej, som 
den mest velegnede placering for aktivitetspladsen.  

Der igangsattes i løbet af januar 2018 forhandlinger med 
Randers kommune om overdragelse af arealet til formålet. 
Dette krævede nogen dialog frem og tilbage, da lokalrådet 
ønskede, at aftalen skulle gælde en længere årrække, for 
at kunne være relevant i en yderligere fondssøgningspro-
ces. Forhandlingerne blev afsluttet med indgåelsen af 
en benyttelsesaftale den 1. oktober 2018 og 30 år frem. I 
november blev første spadestik taget, da der med hjælp 
fra frivillige i byen blev etableret en læbeplantning ud mod 
Hadsundvej, for hurtigst muligt at skabe læ mod vesten-
vinden.

Projektudvikling og supplerende  fondsmidler
Udviklingsplanen bliver ved projekt “Handlekraft I Hald”s 
opstart omformet til et projektkatalog på basis af borger-
mødet 26. maj 2018. Det danner herefter inspirationsba-
sis for projektet. Med udgangspunkt i projektkatalogets 
overordnede beskrivelse af aktivitetspladsprojektet, gik 
arbejdet med detaljering og drøftelse af pladsens udform-

ning, indhentning af tilbud samt fondssøgningen i gang. 
Det faldt på plads i løbet af foråret 2019, med yderligere 
bevillinger fra Gjerlev Enslev sparekasses fond, ELROfon-
den, Nordea og LOA på yderligere 532.000kr.

Tilladelser
I juni 2019 fremsendtes ansøgning om landzone- og byg-
getilladelse. Processen med tilladelser mv. beskrives af 
arbejdsgruppen, som en af de mest udfordrende dele af 
processen. Dette kunne være afhjulpet med fx en samlet 
plan over hvilke tilladelser, der skal søges om hvornår i 
processen.  

Byen beslutter sig for udvidet projekt
På borgerbudgetmødet oktober 2019 blev det besluttet, 
at der kunne bevilges yderligere 245.000 af borgerbud-
getmidlerne til komplettering af aktivitetspladsen, så den, 
som det blev udtrykt på mødet, kunne fremstå som ”et 
færdigt arbejde.” Det betød bl. a. etablering af en cykelba-
ne, flotte indgangsportaler og en trappe. Senere blev der 
plads for endnu en udvidelse, så der også blev etableret 
udendørs fitness og et kombineret brænde- og redskabs-
skur, da det viste sig nødvendigt at indarbejde plads til 
mobilt grej, telte og redskaber, der også var en del af pro-
jektet. Til varetagelse af disse nye tiltag blev nedsat ekstra 
ad hoc grupper og de Hald grønne mænd trådte til.

Etableringen af pladsen fandt sted fra ca. 1. april frem 
til juli 2020 - udpræget i coronavirussens tegn, hvilket 
undervejs har vanskeliggjort kommunikationen og koordi-
neringen mellem entreprenøren og det ansvarlige udvalg. 
Det betød så, at fornyede, forsinkende ansøgninger om 

landzone- og byggetilladelser blev nødvendige.  

Færdiggørrelse
9. juli 2020 kunne byen så med ibrugtagningstilladelsen 
i hånden åbne pladsen. Det skete via opslag på Lokalrå-
dets hjemmeside og Facebook for Hald og omegn, samt 
udsendelse af en pressemeddelelse til lokale medier. Den 
planlagte indvielsesfestlighed 1. juni måtte derimod udsky-
des til bedre tider på grund af coronavirus. 

ANBEFALINGER FRA HALD

 > Find præcise og afgrænsede arbejdsopgaver 
 > Lang råderet over arealet er nødvendig for senere 

fondsfinansiering
 > Vær tålmodig sagsbehandling tager tid
 > Hovederfaringen er, at især udvidelser af et projekt ac-

centuerer behovet for professionel assistance til juridisk 
afklaring, papirarbejde, indhentning af tilladelser m.v.

 > Etablering af aktivitetspladser er en kompliceret 
papiraffære og kommunerne eller lovgivningen om 
landzone tilladelse til fællesarealer i landsbyer burde 
søge mod en forenkling, så der ikke kræver tilladelse til 
enhver detalje. Logikken I, hvad der kræves tilladelse til,  
er ikke umiddelbart indlysende
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Arbejdsdag i november 2018. hvor læbæltet etableres af 
frivillige fra byen.

Etablering af fitnessredskaber

Hjertet i aktivitetspladsen  indeholder, lege-
plads, madpakkehytte og terrasse.
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Legeelementerne er flittigt brugt

Aktivitetspladsen byder på udfordringer
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Fitnessredskaber og cykelbane
Udvidelse af aktivitetspladsen gennem borgerbudgettering

Cykelbane udvalget arbejdede ud fra et koncept om at 
etablere en bane, der kunne være udfordrende for både 
store og små. Den blev derfor indrettet med varierende 
sværhedsgrader.

I udvalget var børnefamilierne velrepræsenterede, hvilket 
blev en pointe for udformningen af banen..

Fitness udvalget afsøgte markedet og tog udgangspunkt 
i, at redskaberne især skulle bruges til aktivering af de 
voksne, men deres små var beskæftigede på legeplad-
sen for de mindste. I praksis bruges den nu af alle aldre.                                          
Projektet blev en udfordring , fordi det viste sig at kræve 
fornyet landzone- og byggetilladelse.-

 > Husk at have alle formalia I orden inden opstart på 
projektet, især når det er et projekt, der udbygges over 
tid og som kan kræve  fornyet bygge- og  landzonetil-
ladelse. 

 > Vigtigt at grupper bliver sammensat, så alle alders-
grupper bliver hørt
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Stærkt byfællesskab
Landsbyfællesskabets infrastruktur

Til understøttelse af det sociale fællesskab er der indkøbt mikro-
fonanlæg, pavillontelte og generator til levering af strøm til brug 
ved arrangementer på trekanten, aktivitetspladsen, ved søen el-
ler i bakkerne. Udstyr der allerede har været i brug flere gange, 
før coronakrisen satte en stopper for arrangementer af den art, 
men udstyret er så parat den dag coronakrisen er overstået.

ANBEFALINGER

 > Gør det let at mødes - strøm, telte, mikrofon letter ar-
bejdet for frivillige omkring arrangementer

 > Husk at grej skal opbevares, når det er indkøbt.
 > Fejr engagement og succeser
 > Tal byen op og fortæl den fælles historie - der er bl.a. 

skrevet en sang i processen, Handlekraft i Hald.
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Borger til Borger
Kommunikation i byens rum og digitalt

Kommunikationsmulighederne i byen er forbedret ved indkøb af 
skilte til byens indfaldsveje og infotavle foran bogskabet, så infor-
mationer til byens borgere kan varetages i forlængelse af hjem-
mesiden og facebook.

ANBEFALINGER

 > Gør hjemmesiden til infocentral, så relevant information 
systematiseres og bevares for alle i byen.

 > Brug kun facebook til korte annonceringer af fx. ar-
bejdsdage og generel info.

 > Vær opmærksom på at god kommunikation kræver tid 
og løbende opdatering.

 > Sats på kvalitet og enkelhed frem for kvantitet i formid-
lingen
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De Hald Grønne Mænd
Fællesskab, drift og landsbypedeller

De Hald Grønne Mænd er en arbejdsgruppe, der forestår ved-
ligehold af Skulpturtrekanten, Bakkerne, Bystien, Mindestenen, 
Forsamlingshusets udearealer og nu Fælleden. 

De grønne mænd har også i processen været inde over anlæg af 
bede og praktiske opgaver på de borgerbudgetterede projekter. 
Især angående aktivitetspladsen var gruppen hele tiden med på 
råd om hvilke afstande, placeringer osv., der var mest hensigts-
mæssige af hensyn til at komme rundt med plæneklippere og 
andet grej til vedligehold på pladsen.

Gruppen var en stor del af etableringen af disc golfbanen, frem-
stilling og montering af gelænder, bøjler ved indgange, grill og dør 
til brænde/opbevaringsskur, samt færdiggørelsen af cykelbanen. 
Heldigvis støtter mange friivillige op om de Hald grønne mænd 
ved større praktiske opgaver, som f.eks. plantning af læbælte 
ved Aktivitetsparken og plantning af træer rundt om søen. 

GRUPPENS ANBEFALINGER
 
• Tænk driften ind i projektet. Drift og vedligehold er en nød-

vendig opgave, som Hald har en model for med de grønne 
mænd. Men vær opmærksom på, at de løbende driftudgif-
ter til benzin og materiel kræver et minimum af økonomi., 

• Det kunne være ønskeligt med et fast minimumsbeløb fra 
kommunen til forsikringer og driftsudgifter. 

• Indkøb af grej til vedligehold af pladsen og rundt i byen blev 
bevilliget på borgerbudgetmøderne, og uden noget ordent-
ligt grej ville opgaven være uoverskuelig.
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Understøtte ophold på ruter
Mødesteder og ophold

Der er indkøbt flere bord- bænkesæt. Nogle er allerede stillet op 
på udvalgte steder i byen. Andre er lige købt, de står i vinterhi og 
stilles op til foråret. Der er også indkøbt sammenklappelige bæn-
ke, der er nemt flytbare til særskilte arrangementer.

PADDEHATTENE I HALD.
I hele vores projekt har vi fokuseret meget på at opgradere de 
steder i byen, hvor der er noget særligt på færde i forhold til det 
fælles landsbyliv. Derfor er borde og bænke vigtige. Her kan man 
samles og drøfte stort og småt. Det gør samtidig byen kønnere 
og giver plads for atmosfære.
Men byen har også nogle smukke udsigtspunkter, hvor der ikke 
er plads til større borde og /eller bænke, og hvor det kunne være 
fantastisk at slå sig ned for en kortere stund.
Derfor besluttedes det, at der blev indkøbt 10 meget enkle og fine 
paddehatte af Mads Arndtzen, der er den samme skulptør, som 
har lavet dyrene på Trekanten. Padehattene har først og frem-
mest den praktiske anvendelse, at man kan sidde på dem, men 
derudover er de et smukt og anderledes indslag i omgivelserne.
Paddehattene er endnu ikke blevet placeret. Corona-situationen 
begrænser mødeaktiviteten, og det skal besluttes, hvor præcist 
paddehattene skal stå.
Men det kommer! Og der er et hold parat til at udføre det prak-
tiske arbejde.
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Byporte og velkomst 
Byforskønnelse og styrket identitet

Der er etableret meget smukke byporte ved tre indfaldsve-
je til Hald. Byportene skal byde velkommen, og styrke 
stedsidentiteten i Hald. De bærer fuglemotivet, så fugle-
paradens mange fugle i bybilledet, også fremhæves ved 
ankomsten til byen

Forslaget om byporte blev fremsat på borgerbudget-
mødet juni 2020. Idéen var krukker i stål – udsmykket 
med fuglemotiv og beplantning med langsomt vok-
sende træer. Forslaget vakte stor interesse/begejstring                                                                                                                          
og en gruppe gik i gang med at planlægge og bud-
getlægge projektet. Der blev kontaktet stålfirmaer og 
planteskoler og udarbejdet ansøgning om tilladelse til 
kommunen. Senere viste det sig, at der også skulle søges 
gravetilladelse via en entreprenør - men da den kom i hus 
gik det stærkt og den 13, november stod 6 meget smukke 
byporte færdige og senere kunne julelysene tændes i dem.

En lokal borger med grafisk uddannelse har lavet DFX format af 
udskæring på fugl og tekst, som stålfirmaet kunne bruge
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Forskønnelse 
Rhododendron og biodiversitetsbed

RHODODENDRON 
Der er etableret et rodondendronbed i byens nordlige ende. 
Det byder ligesom byportene velkommen til Hald og forskøn-
ner et grønt område, der ligger centralt ved indkørslen til 
Hald. Det modsvarer et bed, der i forvejen er anlagt i den 
sydlige del af byen - så byens rum yderligere fremtræder 
som en harmonisk helhed.

BIODIVERSITETSBED
Bedet ved flagstangsarealet har længe set træt ud og en 
resolut gruppe fremsatte derfor en ide om at erstatte det 
med et biodiversitetsbed. Det blev modtaget med applaus 
i lokalrådet. Gruppen gik derefter  i gang med at indhente 
de fornødne tilladelser i Randers kommune, fik indhentet 
tilbud på planter, bestilt dem, samlet mandskab og derefter 
ryddet og beplantet bedet, så det nu står klar med sine 170 
planter og venter på at væksttiden snart kommer. Et meget 
resolut ad hoc projekt

Biodiversitetsbed under etablering
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De Hald Grønne Mænd stod for, at få etableret et 
læbælte langs Hadsundvej, hvor de forberedte bedet og  
samlede ca. 20 af byens borgere til plantedag.

To seje drenge hjælper med plantning af 
biodiversitetsbedet,

Der er indkøbt en plæneklipper, der sikrer 
driften af nye anlæg i mange år frem kan 
foregå på lokale hænder.
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Andre tiltag

Sideløbende med projekt “Handlekraft I Hald” er  flere projekter  
løbet af stabelen. Projekterne har således ikke indgået økono-
misk i ”Handlekraft i Hald”, men de er en vigtig del af fortællin-
gen. De viser, sammen med de øvrige projekter i kataloget, hvor 
meget handlekraft og potentiale, der kan være i de små lands-
bysamfund.

Et Bogskab
Da man valgte at indstille bogbusdriften i Hald, manglede vi bor-
gere et sted, hvor vi både kunne låne bøger og mødes. Vi blev 
derfor enige om i Lokalrådet at nedsætte et udvalg, der arbejde-
de med forskellige udkast, og resultatet blev, at der både skulle 
være plads til et bogskab og en opslagstavle. To borgere fra byen 
skaffede derefter materialer og byggede et fint skab, som nu er 
placeret på trekanten centralt i byen. Beboerne i Hald er gode til 
at komme med bøger og dvd’er, så der er en flittig kontinuerlig 
udskiftning. Skabet males af et par af byens borgere en gang 
hvert andet år.

Nyt tag på forsamlingshuset
 Efter en ihærdig indsats af forsamlingshusets bestyrelse for at 
skaffe midler er det lykkedes at få etableret nyt energivenligt tag 
på forsamlingshuset. Det projekt har heller ikke indgået direkte i 
projekt ”Handlekraft i Hald”

Fællesarrangementer
Stor bybrunch  med støtte fra Landdistriktsudvalget– hvor man-
ge af de nye ting blev fremvist og fejret + fejring af gymnastikfor-
eningens 100 års jubilæum.

Stor brunch i forsamlingshuset, der har fået nyt 
tag er også en del af Handlekraft i Hald

Bogskab Nyt tag på forsamlingshuset
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Udsigtstårn
Hald Kirkes tårn er blevet renoveret. Vi har fået et udsigtstårn, 
hvorfra man nu kan nyde den skønne udsigt. Hald by ligger ca. 
100 m over havet, og er dermed en af de højest beliggende 
landsbyer i Danmark. Det var en meget tiltrængt renovering, der 
blev foretaget i 2018. 

I rummet med udsigten er der opsat fine gluglåger i ”vinduerne”, 
så man kan se ud i alle fire verdenshjørner. Den gamle trappe er 
restaureret og nye gulve på etagerne er etableret, så det er en 
oplevelse I sig selv at gå op i tårnet.

Projektet udsprang af, at et gammelt luftmeldetårn I byen uden 
videre blev fjernet selv om der var planer om at renovere det. I 
stedet opstod ideen om, at kirketårnet kunne fungere som nyt 
udkigstårn for byens beboere og gæster. Menighedsrådet var 
med på ideen.
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SOCIALKAPITAL SOM MEDFINANSIERING 
Projektet har vist, at man kan bygge et partnerskab op 
omkring social kapital som medfinansiering. Der er over 
de tre år lagt rigtig mange timer i udviklingen lokalt. Det 
har været både tidskrævende og frustrerende, men også 
engagerende og meningsfuldt for byen. 

FULDT UDDELEGERET ANSVAR 
Efter indgået partnerskabsaftale havde lokalrådet fuldt 
ejerskab, herunder ansvar for projektledelse, økonomi og 
realisering af konkrete projekter og initiativer. Gennem den 
lokale projektledelse er der opbygget en erfaringsbank 
omkring projektudvikling og strategisk borgerbudgette-
ring, der vil kunne drive en fortsat udvikling af Hald langt 
ud over projektperioden. 

AT INDDRAGE HELE BYEN
De overordnede beslutninger er truffet på borgerbudget-
møder, hvor der også er blevet prioriteret mellem projekter 
fra projektkataloget i forlængelse af udviklingsplanen. 
De enkelte projekter har efterfølgende været styret af en 
række underudvalg initieret i lokalrådet, men med god 
support fra borgere i byen, der har meldt ind på de enkelte 
projekter. Fugleparadeudvalget fik f. eks. hjælp til bevært-
ning til maledagene, grafisk arbejde, husstandsomdeling 
af folder, transport, opstilling af Fugleparaden, praktisk 
organisering af indvielsesarrangement, plantning af træer 
m.v. 

AT STYRKE HANDLEKRAFTEN MED AD HOC - UDVALG
Borgerinddragelse i mindre ad hoc udvalg koncentreret 
omkring afgrænsede opgaver har klart været det, der 
har givet størst borgerengagement, men også målrettet 
inddragelse af den ekspertise, som findes i byen har givet 
gode resultater. 

AT MOBILISERE LANDSBYENS EGNE KOMPETENCER 
 Det brede spektrum af faglige kompetencer, der forefin-
des i Hald, har i høj grad været inddraget, lige fra smede, 
tømrere, landmænd, grafikere, fotografer, regnskabskyn-
dige, kokke og hver især har ydet en stor indsats med 
udgangspunkt i deres specielle faglige felt. 

AT FORANKRE VIDEN FOR FORSAT UDVIKLING
Reorganiseringen af lokalrådet har vist sig bæredygtigt. 
Samtidig har byens borgere opnået stort ejerskab gennem 
realiseringen af projekterne. Ad-hoc opgaver og arbejds-
dage er en måde at engagere uden forpligtelser, som ikke 
harmonerer med en travl hverdag.  Det er derfor vigtigt 
at bevare fokus på engagement, og gøre det muligt at 
engagere sig på mange niveauer, når man bygger lands-
byudviklingen på frivillige kræfter. Det kræver forståelse på 
tværs af generationer, men indeholder et kæmpe poten-
tiale.

Det vi er lykkedes med
Opsamling
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Man kan konstatere, at en stor del af de tiltag, der omtales i den 
lokale udviklingsplan er ført ud i livet i projektperioden. Det er dog 
ikke lykkedes at få etableret et egentligt ungdomsråd eller at få 
unge (under 18 år) repræsenteret i Lokalrådet, - her forestår en 
yderligere indsats, som dog er vanskeliggjort af, at den lokale 
folkeskole og ungdomsklub er nedlagt.

Tilbage står fortsat store ønsker til byrenoveringen: Etablering 
af fortov langs byens hovedgade og især trekanten, hundeskov, 
cykelsti der forbinder Hald med Mejlby og dermed Randers, etab-
lering af dagligvarebutik, unge råd/ ungeaktiviteter, udstykning af 
attraktive grunde m. v.. Men det er alt sammen ønsker, der falder 
udenfor nærværende projekts rammer, men klart vil indgå i en ny 
revideret udviklingsplan for Hald.

At sætte mange projekter i værk i en lille landsby, afføder mange 
vedligeholdelsesopgaver, som også fremover kræver et fortsat 
engagement i byen, - en ikke helt enkel sag - især ikke for bør-
nefamilierne, som har travlt med at få en hverdag til at fungere. 
Men basis herfor er en kultur, hvor lysten og motivationen til at 
være en del af byens fællesskab bliver både opretholdt og ved-
ligeholdt. 

Udgifter til fortsat drift og vedligehold står tilbage 
som et uløst problem, Det afføder også, at man ”ude-
fra” skal være meget opmærksom på dette problem.                                                                                                               
Bør kommunen seriøst overveje at gå ind og yde støtte til drifts-
udgifterne eller måske på sigt overtage f.eks. vedligeholdelse af 
en aktivitetsplads, som mange dagplejere, institutioner og gæ-
ster fra andre byer gør flittigt brug af.
Forpligtelserne skulle ikke gerne modarbejde motivationen til at 
flytte til en lille by.  Vi har jo her at gøre med forpligtelser, der 
som en selvfølge er kommunale i større byer, hvor der ikke sat-
ses på det samme ildsjælsengagement!

Projektet rummer som tidligere omtalt flere innovative momen-
ter - og en klar satsning på byens ydre rum. De få forfaldne, 
nedslidte huse valgte vi at ignorere, fordi det er yderst problema-
tisk at gøre noget ved dem. Men projektet har vist sig at ændre 
opfattelsen af at leve i byen fundamentalt og baner måske derfor 
vejen for en senere indsats på det område! 
Projektet har klart øget kendskabet til Hald og styrket lysten til 
at besøge byen, ja ligefrem gøre Hald til et turmål. Samtidig har 
det øget bosætningslysten i byen betragteligt, - omsætningen af 
huse har været meget  stor i 2020. Men det har ikke mindst øget 
stoltheden over at bo i Hald, - og over hvad man kan udrette 
sammen!

At turde satse på kunst, æstetik, spændende udeaktiviteter og 
uderum er klart en vej frem.

EFFEKTEN AF FORSØGSPROJEKTET:
 > Forsøgsprojektet  har klart styrket Halds 

placering på landkortet - kendskabet i 
omegnen og hele kommunen er gået væ-
sentligt frem og er positivt ladet. 

 > Forsøgsprojektet har styrket lysten til at 
besøge byen og muligheden for tage op-
hold i Hald. Hvilket mange har gjort. Hald 
er ligefrem blevet et rejsemål. 

 > Forsøgsprojektet har klart øget bosæt-
ningslysten i byen - der er rekordomsæt-
ning af huse i byen i 2020. 

 > Stoltheden over at bo i Hald  - og over 
hvad man kan udrette sammen er udpræ-
get forøget - og der er skabt et fundament 
for videreudvikling.
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