
 Hermed de nominerede til årets initiativ 2017

Navn på 
nominerede

Lokalområde Nomineret fordi – indstillingens ordlyd Forvaltningens 
kommentarer

Juletræets bevarelse 
i Kristrup 
(Anette Gantzhorn 
Christensen)

Kristrup Jeg syntes de skulle vinde prisen fordi at det er en by der står 
sammen. For små 3 år siden valgte de at de ville havde et juletræ til 
byen igen. Da kommunen havde valgt og sparer det væk. Så et par 
opslag på fb fik de det op og stå. Første år troppede ca 200 kristrupper 
op på det lille torv. Til en masse julehygge og se julelyset blive tændt. 
og det blev hurtigt godtaget som en fast tradition. Sidste år var de 
omkring 400. En god tradition som både børn, unge og gamle glæder 
sig over.

OBS – 
nomineret to 
gange.

Juletræets bevarelse 
i Kristrup 
(Anette Gantzhorn 
Christensen)

Kristrup "Juletræets bevarelse i Kristrup" har sørget for, at der igen er juletræ 
med lys på Kristrup Torv. Velviljen i Kristrup er stor og folk støtter og 
samarbejder. Det giver samhørighed og glæde, at vi nu igen (efter en 
del år uden) har et flot juletræ med lys - det har der førhen været 
tradition for. Hvert år holder vi en lille "festlighed" første søndag i 
advent - med optog, slikposer og besøg af en julemand. En stor succes 
med et flot fremmøde.
Det er et fantastisk initiativ, at et forholdsvist lille samfund kan stå 
sammen og få standret et juletræ. I disse år er mange ting jo skåret 
væk pga. økonomi og så er det dejligt, at vi ved fælles hjælp kan gøre 
noget.

OBS – 
nomineret to 
gange.

Øster Bjerregrav’s 
nye aktivitetspark  
(Bjarke Nordentoft)

Øster Bjerregrav og omegn Foreningen for Øster Bjerregrav har i 2016 præsteret, at samle hele 
lokalsamfundet omkring etableringen af byens nye aktivitetspark, alt 
fra ide udvikling, fundraising, reel etablering og efterfølgende 
ejerskabsfølelse hos alle i byen bevidner at projektet har gjort en 
kæmpe forskel for byen, aktivitetsparken er da også én ud af mange 
årsager til at Øster Bjerregrav er nomineret som Randers' 
repræsentant til Årets Landsby i Region Midt. 
Der er ingen tvivl om at aktivitetsparken ER Øster Bjerregrav og 
omegns nye mødested, for alle aldre! 

OBS – Bjarke 
Nordentoft 
nomineret til 
årets ildsjæl.



Udover den fysiske gevinst for byen, har hele processen omkring 
projektet hjulpet med at skabe en fællesånd i byen, om at vi står 
sammen om mål og vi kæmper for drømmene sammen! Og vigtigst af 
alt - Bjerregrav er slet slet ikke færdige endnu med at udvikle sig! 
Foreningen og projektet har - i mine øjne - i høj grad gjort sig fortjent 
til dette skulderklap og den anerkendelse der medfølger.

Badepladsen ved 
Fussing Sø  
(Foreningen - 
FUS'erne De 
Søfriske, samt 
foreningen bag – 
Naturstyrelsen, 
Randers Kommune 
og de frivillige i 
foreningen)

Badepladsen ved Fussing Sø - 
Skønsmæssigt dækker 
badepladsen flere tusinde 
gæsters behov for badning og 
rekreativt ophold - i en 
afstand på ca. 20 km. i alle 
retninger.

Opstart vinter/forår 2014 med vedligehold og forbedringer. Siden da 
er foreningen stiftet. Den gamle og møre træ badebro blev udskiftet i 
2016. Det gamle toilethus er netop udskiftet med et nyt hus med WC 
og Sauna. Badebroen er bygget med rampe særligt for handicappede 
og børn. Der er handicaptoilet. Reglementeret handicapsti fra p-plads 
til toilet og videre til badebroen.

Harridslev Rideklub Harridslev Rideklub ligger i 
Harridslev. der er i klubben 
gjort en særlig indsats i 
forbindelse med etablering af 
ny ridehal. 
Projekt ny ridehal har stor 
betydning for klubbens 145 
medlemmer. Klubbens 
medlemmer kommer 
overvejende fra Harridslev og 
de omkringliggende byer. 
Herudover besøges klubben af 
søskende, forældre, 
bedsteforældre og de ca. 300 
besøgende, der hvert år 
kommer forbi Harridslev 
Rideklub til stævner og 
aktiviteter.

Harridslev Rideklub blev dannet i 1974 og er en selvejende forening 
med 145 medlemmer. Dertil kommer forældre, bedsteforældre, 
søskende, venner og ikke mindst frivillige hjælpere, som alle har deres 
gang i rideklubben. Stævner og arrangementer drives af klubbens 
mange frivillige. Ligesom rengøring og en stor den af klubbens 
vedligeholdelse afholdes af frivillige. 
Harridslev Rideklub er en klub med plads til alle. Klubben rummer alt 
fra elevundervisning på klubbens elevponyer, breddeaktiviteter, hold 
ridning på private ponyer og træning på elite niveau. Fælles for alle 
niveauer og discipliner er sociale aktiviteter, som Harridslev Rideklub 
prioriterer meget højt. 
Brugere, medlemmer og frivillige i Harridslev Rideklub har de sidste 
syv år arbejdet hårdt på, at udvide rideklubbens faciliteter med endnu 
en ridehal på 20 x 60 m. Hallen er nu opført og forventes klar til brug 
april 2017 
I perioden år 2010 til 2017 har klubben etableret en egen kapital på 
580.000 kr. som nu er brugt til projekt halbyggeri. Egenkapitalen i 
klubkassen er etableret af medlemmer og frivillige ved altid at møde 

OBS – 
nomineret to 
gange.



op med en frivillig hånd ved afholdelse af stævner - og arrangementer, 
fyrværkerisalg, salg af lodsedler, uddeling af pjecer for byens 
erhvervsdrivende, trækture på klubbens elevponyer ved byfester, 
trækture ved Randers Storcenter, trækture ved den lokale Dagli Brugs 
i Harridslev, juletræssalg og meget meget mere. Arbejdet i klubben er 
baseret på frivilligt arbejde fra medlemmer og frivillige. Hovedparten 
af klubbens ledelse og trænere har en mangeårig tilknytning til 
klubben. 
etablering af endnu en ridehal muliggør, at bredden og eliten har 
mulighed for at mødes under træning i klubben. Denne mulighed ser 
klubend medlemmer meget frem til. 
På baggrund af ovenstående ønsker jeg at indstille Harridslev Rideklub 
til initiativ prisen, da klubben er et levende bevis på, at drømme og 
fælles hjælp muliggør udvikling og nytænkning af en mindre rideklub i 
lokalsamfundet og hermed bringe drømme til virkelighed. Der har 
gennem hele projektperioden i klubben været fokus på, at etablering 
af en 20 x 60 meter ridehal vil komme alle klubbens medlemmer til 
gode, ligesom endnu en ridehal vil muliggøre arrangementer og 
aktiviteter gennem hele året og ikke som tidligere overvejende i forårs 
- og sommermånederne.

Harridslev Rideklub Harridslev by og opland, samt 
alle klubbens medlemmer.

Jeg ønsker at nominere Harridslev rideklub, fordi der for mange år 
siden blev nævnt en drøm, en drøm som siden er blevet til et reelt 
ønske, et ønske som der blev arbejdet videre på og undersøgt, og et 
ønsker som bare SKULLE realiseres. 
Det var ønsket om en ny og større ridehal. 
Klubbens medlemmer, har lagt et utal af frivillige timer i rideklubben, 
for at skabe mulighed for en fælles drøm kunne blive til virkelighed. 
Der er holdt stævner, hvor ryttere fra både nær og fjern er kommet, 
der er hold ridelejre, kurser, loppemarked, der er solgt fyrværkeri, 
givet trækketurer i Randers Storcenter, og i det hele taget er der bare 
lagt et kæmpe stykke arbejde i at få denne drøm til at blive til 
virkelighed. 
Med støtte fra fonde, blev det i 2016 muligt at gå igang med 
byggeriet, og der kan nu snart ses en ende på projektet. 
Et projekt som ALLE glæder sig til står færdigt! 

OBS – 
nomineret to 
gange.



Den nye hal får ikke mindst stor betydning for klubbens medlemmer, 
som nu får endnu bedre trænings muligheder i det daglige, men der 
bliver også mulighed for endnu større stævner, projekter og tiltag. Der 
arbejdes på at muliggøre ridning som en del af skolernes idræt - en 
mulighed der ikke havde været uden den nye hal. 

Det er et projekt der er igang sat og drevet af en gruppe ildsjæle, 
ildsjæle der brænder for området og til at få Harridslev på landkortet. 
Det er ildsjæle som konstant får ideer og tænker over nye tiltag der 
kan bidrage med noget til lokalområdet og medlemmer. 

Det er en forening der bæres af frivillige og en forening som konstant 
tager initiativ til løsninger på at for deres drømme til at blive virkelige. 
En lille drøm blev af få personer taget op, og det blev hele klubbens 
drøm og mål og alle har kæmpet til og vist initiativ. 

En lille klub med drømme og visioner som kæmper for at nå deres 
drømme.

Initiativtagerne til 
”Landsbyklyngen 
KRONJYLLAND” 
personer: 

(Tovholder: Ole H. 
Clausen, Harridslev
Øvrige deltagere: 
Verner Tvedegaard, 
Harridslev 
Mads Jepsen, 
Mellerup 
Jørgen Møller, 
Mellerup, 
Knud Pedersen, 

Landsbyklyngens 13 landsbyer 
i området omkring Harridslev

Landsbyklyngen KRONJYLLAND anno 2016 / 2017 
Efter opstart med møder i en selvbestaltet ”styregruppe” med de fem 
anførte personer i efteråret 2015, bød år 2016 for alvor på debat i 
landsbyerne langs Randers Fjord. For hvad er det egentlig sådan en 
landsbyklynge skal bruges til, og er det noget for os? 

12 landsbyer siger ja tak til deltagelse i etableringen af 
Landsbyklyngen Kronjylland; og inden julemåneden begyndte sluttede 
endnu en landsby, Lem, sig til klyngen. 

I samtlige landsbyer blev der afholdt møder for landsbyernes 
foreninger og aktive ildsjæle for at spore interessen for at blive en del 
af den nye landsbyklynge, og samtidig få gjort opmærksom på den 
kommende proces hen imod en endelig etablering af klyngen. 

OBS – Ole H. 
Clausen er 
nomineret til 
årets ildsjæl.



Mellerup) I oktober afholdtes efter landsbymøder et fælles kick off møde, hvor 
landsbyforsker Lea Holst Laursen fra Aalborg Universitet redegjorde 
for baggrunde for at etablere en klynge og hvilke effekter en klynge 
kan have for et lokalområde. 

Efterfølgende blev app’en Min Landsby præsenteret, som Randers 
Kommune har sikret finansiering til at afprøve i landsbyklyngen i det 
kommende år. 

Sideløbende opstod muligheden for at ansøge om deltagelse i 
landsbyklyngesamarbejdet i regi af DGI, Realdania samt Lokale- & 
Anlægsfonden, hvor landsbyklyngen er blevet udpeget som en af de 
kommende klynger, der skal arbejdes med. 

Det betyder helt praktisk, at landsbyklyngen får tilknyttet en 
proceskonsulent i det kommende 1½ år. Dette ser den nuværende 
styregruppe som en fantastisk mulighed for at kunne videreføre de 
tanker og idéer, der har og vil opstå i arbejdet i ”Gentænk 
Landsbyen”. 

Der er siden truffet beslutning om en Stiftende Generalforsamling 
mandag d. 16. jan. 2017, hvor der stiftes en forening og vælges en 
bestyrelse, som skal føre arbejdet videre med udvikling og samarbejde 
i Kronjylland, så udvikling og livskvalitet fremmes! 

Det er vores / min opfattelse, at der her er tale om en frivillig, flot og 
vedholdende indsats, som fortjener at blive påskønnet med Randers 
kommunes INITIATIVPRISEN 2017

HH-Kunst - 
Kunstmuseum 
"HARTI"

Randers og opland Foreningen "HARTI" har taget initiativet til kulturfremstød for Randers 
og opland

Kvindecafeen 
(Irene Lindgaard, 
Åse Ravn Winther 
og Anette Jensen).

Albæk, Vestrup og Østrup. 
Plus tidligere beboer i byerne. 
Engang imellem inviteres 
mændene med til passende 

Det gælder for os om at samle mennesker der gerne sammen vil 
opleve udflugter, foredrag - ja kort sagt mange kulturelle tilbud som 
ellers ikke er så lette at opsøge alene. DET giver glæde og 
fornemmelsen af sammenhold.



arrangementer.

Den selvejende 
Institution Lyshøj 
Mølle

Havndal specielt, men dækker 
et langt større område.

Møllersvendene, som de kalder sig, udfører et kollosalt stort arbejde 
med renovering af møllen. Rigtig mange mennesker følger ivrigt deres 
arbejde, og er jo en utrolig gevinst, at man kan komme og opleve 
møllen i funktion. Deres store arrangement med julepyntning, og 
åbent hus tiltrækker mange interesserede. Må være en gevinst for 
Randers Kommune.

OBS – 
nomineret tre 
gange.

OBS – Ove 
Knudsen er 
nomineret til 
årets ildsjæl.

Den selvejende 
Institution Lyshøj 
Mølle

Havndal området Institutionens projekt er totalrenovering af Lyshøj Mølle, som er 
opført i 1894 og er et vartegn for området samt turister. Projektet er 
indledt i 2011 med forventet afslutning i 2018. Arbejdet udføres af 7 
frivillige personer med en fast ugentlig arbejdsdag. De har til dato 
arbejdet 9000 timer på projektet. Finansiering af projektet er indtil 
videre fremskaffet via tilskud fra diverse fonde og bidragsydere. 
I øvrigt henvises til Lyshøj Mølles hjemmeside: lyshojmolle.dk

OBS – 
nomineret tre 
gange.

OBS – Ove 
Knudsen er 
nomineret til 
årets ildsjæl.

Den Selvejende 
Institution Lyshøj 
Mølle

Udbyneder og omegn De gør et kæmpe stykke arbejde for Lyshøj Mølles bevarelse. OBS – 
nomineret tre 
gange.

OBS – Ove 
Knudsen er 
nomineret til 
årets ildsjæl.

Udbyover 
Borgerforening

Udbyover Borgerforening har 
med en række forskelligartede 
initiativer været med til at 
gøre en særlig indsats for 
såvel Udbyover by som hele 
lokalområdet omkring 
Havndal.

Udbyover Borgerforening skal indstilles til årets initiativpris, fordi den, 
på trods af sin beskedne størrelse på ca. 33 husstandsmedlemmer, 
har formået at gennemført en række initiativer til gavn for både 
Udbyover by og hele lokalsamfundet. 

Foreningen har eksisteret siden 2012, og har siden da arbejdet hen 
imod at styrke det brede fælleskab, og gøre Udbyover til et mere 
attraktivt sted at bo. Foreningen har ved hjælp af midler fra fonde og 
gennem frivilligt arbejdskraft iværksat forskellige tiltag. Her kan bl.a. 



nævnes oprensning af tilgroet og misvedligeholdt gadekær, samt 
etablering af et aktivitets- og samlingsområde med bl.a. bålhytte, 
legeredskaber, hængekøje og fiskebro. Tiltagene har været med til at 
styrke sammenholdet på tværs af generationer, og skabe fornyet liv i 
den lille landsby, som Udbyover er. Aktivitets- og samlingsområdet 
ligger smukt placeret ved gadekæret, og bliver flittigt brugt året rundt 
af såvel Havndal Børneby, pensionister og mange andre i 
lokalområdet. Derfor har Udbyover Borgerforening også taget initiativ 
til at sikre en naturskøn og trafiksikker adgang ved at reetablere en sti 
mellem Udbyover og Havndal. 

I 2016 tog Udbyover Borgerforening og Lyshøj Mølles Venner initiativ 
til at arrangerer en Bierfest, for at styrke sammenholdet og 
fællesskabet i lokalområdet. Bierfesten blev en stor succes med ca. 
580 deltagere i alderen 18-85 år. Festen endte med at give et pænt 
overskud, som vil blive brugt til almennyttige tiltag i lokalområdet. På 
grund af den store tilslutning til arrangementet, har de to foreninger 
besluttet at afholde Bierfest igen i 2017 og 2018. De knap 700 
billetter, som blev sat til salg til dette års fest, blev næsten solgt i 
løbet af en måned. 

Udbyover Borgerforening må således siges, at kunne leve op til 
beskrivelsen af initiativprisen.

Øster Velling 
Forsamlingshus

Øster Velling landsbysamfund I Øster Velling er der kun et samlingspunkt tilbage efter købmanden er 
lukket, nemlig forsamlingshuset. Efter en periode hvor det også så ud 
til at dette skulle stoppe fordi der manglede opbakning i byen og der 
manglede penge til det nye tag og andre ting, der var nødvendigt, 
bestemte bestyrelsen for huset sig at søge midler til en 
gennemgribende renovering sådan at huset kunne genopstå som 
samlingspunkt. 
I 2016 skete renoveringen og dette projekt samlede det lille 
landsbysamfund. Rigtigt mange frivillige gik i mange timer og hjalp og 
efter projektet er afsluttet er det nu ikke længere bestyrelsens 
forsamlingshus og ansvar men man kommer i huset med en 



fornemmelse af, at det er ens eget hus fordi man har været en del af 
det. 
Der er flere projekter undervejs for huset bliver nu brugt flittigt, der er 
en ugentlig mødeaften hvor man kan drikke kaffe, spille dart og pool 
og snakke. Og en gang om måneden er der søndagsbrunch. 
Der er blevet lavet hjemmeside til byen og der omdeles nyhedsbreve 
så alle kan følge med også selvom man ikke følger med på Facebook 
siden. 
Hvis ikke en masse frivillige i bestyrelsen og udenfor denne havde 
bidraget ville Øster Velling nok have fortsat i en negativ retning men 
nu er der en god fornemmelse af sammenhold igen. 
Det er vel også værd at nævne at forsamlingshuset har været 
tovholder på at få fibernet til byen med underskriftsindsamlinger og 
salgsaftner. 
Jeg synes derfor prisen bør gå til forsamlingshuset i Øster Velling, de 
har vist at det betaler sig at gøre noget og "tale tingene op" i stedet 
for at give op og "tale tingene ned".


