
Uddeling af vindmøllemidler efterår 2020 
Borgerforeningen har denne gang modtaget 11 ansøgninger til et samlet beløb på 141.240, - kr. 

Der er uddelt i alt 90.000, - kr. Projekterne er meget forskellige og bidrager alle til Idom-

Råsted.  

Bestyrelsen har vurderet ansøgningerne jf. vedtægterne, men i lige så høj grad haft fokus på 

overskriften for vores Visionsplan ’’Fra hver har sit eget, til sammen har vi meget’’. 

Visionsplanen ligger op til fællesskaber, fællesskabelse, fællestanke og fælleskultur og på 

hvordan vi i endnu højere grad kan udvikle disse.  

Alle ansøgninger kan læses på Borgerforeningen hjemmeside. 

Bestyrelsen har jf. vedtægerne vurderet ansøgningerne, og i det følgende kan der læses en kort 

begrundelse for tildelingen. 

Næste ansøgningsfrist: 31. april 2021 (90.000 kr.)   

 

Petanque-bane 

Ansøgt beløb: 13.000,- kr. 

Flytning af petanque-banen til arealet foran PLEXUS Idom-Råsted.  

Petanquegruppen ønsker at flytte petanquebanen fra den nuværende placering til et sted ved 

PLEXUS i nærheden af beachvolleybanen. Grunden, hvor banen er på i dag, er solgt og banen 

og græsset omkring er derfor ikke længere lokalt ejet. PLEXUS ønsker banen placeret, så den 

også vil blive brugt af gæster i PLEXUS. Placering ved beachvolleybanen kan måske også give 

store børn bedre muligheder for et spil i fritiden. Skolen forventer også at de vil benytte 

banen, hvis den ligger på arealet ved PLEXUS. Banens størrelse skal være 15 x 40 meter, som 

er de internationale mål. Banen ønskes placeret i niveau med omgivende græs. Der laves en 

egetræsramme omkring banen. 

Tildelt beløb: 13.000,- kr. 

Begrundelse: 

Borgerforeningen vurderer, det vil være positivt for aktiviteterne i lokalområdet at få banen 

flyttet, da flere vil få nem adgang til at bruge banen. Foreningen lægger også vægt på, at 

mange ældre benytter banen, og derved er med til at skabe fællesskab for denne 

aldersgruppe. Da der samtidigt i ansøgningen er lagt vægt på, at lokale brugere af den 

nuværende bane vil deltage aktivt i anlægningen af den nye bane, har borgerforeningen valgt 

at tildele ansøgningen det fulde ansøgte beløb på kr. 13.000,- 

 

Skakbane 

Ansøgt beløb: 7520,- kr. 

I tilknytning til ansøgning om flytning af petanquebanen er der kommet et forslag om også at 

lave en udendørs skakbane på arealet foran PLEXUS Idom-Råsted inkl. anskaffelse af 

skakbrikker. Petanquegruppen vil gerne anlægge banen, når de er i gang med 

petanquebanen. Det vil være relativt billigt, da det er de samme materialer og redskaber, der 

skal bruges. Det er også drøftet med PLEXUS, der også er positivt indstillede til denne bane. 

Ingen tildeling 

Begrundelse: 

Borgerforeningen må desværre meddele, at det ikke har været muligt af finde midler til dette 

i årets vindmøllepulje, selvom projektet er meget spændende, ikke mindst fordi banen ville 

kunne bruges af flere aldersgrupper. Bestyrelsen opfordrer til, at man samarbejder med 

Idom-Råsted Skole om at finde midler til banen/brikker, og måske overvejer opmaling af bane 

på den gamle multibane. 

 

KFUM-spejderne  

Ansøgt beløb: 9.800,- kr. 

Ansøgning om opsætning af udendørs vask ved AKELA-hytten. 

Spejderne i Idom-Råsted ansøger om vindmøllemidler til en vandpost i forbindelse med 

teltpladsen/depothus ved AKELA-hytten. Formålet med vandposten er, at spejderne gerne vil 



have mulighed for at vaske bål grej og mulighed for at lave ude køkken i forbindelse med 

tilbygningen til depothuset, da det sviner meget at have dette indenfor. Samt mulighed for at 

bruge teltpladsen uafhængig af hytten (hvis den er lejet ud) Det vil også være en mulighed for 

at skolen/Solkær eller andre brugere af området får en udendørs vandpost når området bliver 

brugt. 

Ingen tildeling. 

Begrundelse:  

Borgerforeningen må desværre meddele, at det ikke har været muligt af finde midler til dette 

i årets vindmøllepulje. Der har været mange gode ansøgninger, så der har måttet ske 

afvisninger, ud fra anvisningerne i proceduren for tildeling af midler. I proceduren lægges 

vægt på stor lokal forankring og frivillig involvering, og det har derfor ikke været muligt at 

finde midler til jeres projekt. Bestyrelsen opfordrer til, at man bruger det store lokale 

netværk gennem f.eks. Dele-banken under vores vision ”Fra hver har sit eget, til sammen har 

vi meget”. Derigennem kunne der måske findes en billigere løsning med f.eks. genbrugte 

materialer til projektet.  

 

Idom-Råsted Pensionistklub 

Ansøgt beløb: 14.000,- kr.  

Ansøgning om midler til at kunne få talere og foredragsholdere, udover det der i dag er 

økonomisk muligt for klubben. Ligeledes bliver der i ansøgningen lagt op til, at klubben 

ønsker at arrangere endagsture og busture til seværdigheder, koncerter og lign. F.eks.  

Tildelt beløb: 4.000,- kr. 

Begrundelse: 

Borgerforeningen har besluttet at tildele Idom-Råsted Pensionistklub kr. 4000,- til forårets 

aktiviteter. Hvis der er behov for støtte til senere arrangementer kan det søges i forårets pulje 

(ansøgningsfrist 31/4 2021) Vi opfordrer desuden klubben til at overveje en beskeden 

egenbetaling, til at medfinansiere fremtidige aktiviteter og gør opmærksom på, at 

vindmøllemidlerne ikke generelt kan gå til almindelig drift, men kun til særlige aktiviteter. 

 

PLEXUS Idom-Råsted 

Ansøgt beløb: 25.000,- kr.  

Ansøgning til nye bander og stænger i hallen. 

Der har igennem de seneste år været et stort ønske fra både IRIF, PLEXUS og andre brugere, 

om at få et nyt bandesystem. Der har derfor været arbejdet på at samle midlerne til dette 

igennem de sidste par år. 

Da der både er behov for nye bander og stænger, og at det indebærer at der skal laves nye 

bøsninger i gulvet, samt også laves 11 nye huller på tværs af banen, sådan at man i fremtiden 

kan have flere forskellige aktiviteter i gang på samme tid i hallen, er det en stor udskrivning 

der i alt løber op i omkring 228.000 inkl. moms. 

IRIF er i samarbejde med fundraiserudvalget lykkedes med at søge 50.000, -kr. hjem, til 

indkøb af banderne. Disse er efterfølgende blevet indkøbt og taget i brug. PLEXUS købte i 

samme omgang nye transportvogne til banderne, der i væsentlig grad forbedrer 

arbejdsgangen med de nye bander. IRIF har desuden tilkendegivet, at de vil yde et tilskud til 

færdiggørelsen af projektet, som ønskes færdiggjort i efteråret 2020. 

Tildelt beløb: 20.000,- kr. 

Begrundelse:  

Borgerforeningen har behandlet ansøgningen og besluttet at tildele kr. 20.000, -. På grund af 

mange ansøgninger, har det desværre ikke været muligt at tildele hele det ansøgte beløb, men 

det er bestyrelsens håb, at det alligevel er muligt at færdiggøre udskiftningen. 

Borgerforeningen finder det vigtigt, at hallen holdes i god stand, og anerkender de mange 

midler, PLEXUS Idom-Råsted og Idom-Råsted Idrætsforening ligger i anskaffelsen. Nye 

stænger og muligheden for at dele hallen op i mindre dele vil gøre det muligt at afvikle endnu 



flere aktiviteter samtidigt i hallen, på tværs af generationer og interesser. Alt sammen til 

glæde for fællesskabet i Idom og Råsted. 

 

Frugtplantagen på den gamle sportsplads 

Ansøgt beløb: 16.000,- kr. 

Ansøgning til anskaffelse af borde/bænkesæt samt frugttræer til den fælles frugtplantage på 

den gamle sportsplads. 

Tildelt beløb: 5.000,- kr.  

Begrundelse: 

Borgerforeningen ser positivt på ønsket om at plante flere frugttræer i plantagen, og har 

tildelt et beløb på kr. 5.000, - til indkøb af træer. Det har desværre ikke været muligt at finde 

yderligere midler til bord/bænkesæt. 

Den fælles frugtplantage passer godt ind i den lokale vision om ”Smagen af Idom-Råsted”, 

idet den giver lokale borgere mulighed for at følge med i plantagens vækst og nyde den modne 

frugt. Og som fælles eje, kan alle nyde plantagen takket være det store arbejde af personerne 

bag den, der står for plantning og vedligehold.  

 

Fundraiserudvalget  

Ansøgt beløb: 20.000,- kr.  

Ansøgning til et kunstværk, skabt af en lokal kunstner, Samir Edo. En kunstner er flyttet til 

byen og vi forsøger at finde midler til et kunstværk, som skal illustrere fælles-skaber-

kulturen i Idom-Råsted. 

Der søges om 20.000 kr. svarende til 50 % af hvad det koster at virkeliggøre et lokalt 

kunstprojekt med træsnit af 30 lokale borgere. Bevillingen vil danne afsæt for fundraising af 

de resterende 20.000 kr. således at projektet kan sættes i gang, når vi har tilsagn om det 

samlede beløb. Det håber vi bliver i første halvdel af 2021. 

Kunstværket skal vise 30 ansigter af lokale borgere - børn, voksne, gamle - som på hver sin 

måde fortæller noget om lokalsamfundet og de mennesker, der binder det sammen. Det skal 

vise den mangfoldighed og forskellighed, som skaber et kreativt og udviklende lokalsamfund 

og som binder lokalsamfundet sammen. Men ansigterne skal også afspejle, de historier, de 

udtryk og nuancer, som en nylig tilflyttet borger med en anden etnisk og kulturel baggrund 

får øje på i lokalsamfundet. 

Det skal være en historie-fortælling om Idom-Råsted. Det skal mange år frem være en 

dokumentation om en tid der var, om borgere der var og om borgere, der har forandret sig. 

Det er planen, at lokalområdets borgere skal engageres i kunstværkets tilblivelse. Nogle 

gange vil Samir arbejde i forbindelse med spis-sammen, så vi kan følge med i skabelsen af 

værket. 

Tildelt beløb: 20.000,-kr. 

Begrundelse: 

Bestyrelsen har vurderet, at det er et meget vigtigt projekt at støtte, som en del af den 

eksisterende visionsplan. Man har derfor besluttet at tildele hele det ansøgte beløb. Ideen 

med visionsplanens tema ”Idom-Råsted i verden og Verden i Idom-Råsted” er at bringe 

kunsten ind i den lokale hverdag, og dette værk er et godt eksempel. Her vil blive et virkeligt 

fællesskab om skabelsen af kunstværket og det vil samtidigt blive et øjebliksbillede af Idom-

Råsted lige nu.  

PLEXUS Idom-Råsted 

Ansøgt beløb: 14.000,- kr. 

Ansøgning om ny hjertestarter ophængt udenfor PLEXUS, til glæde for alle borgere i Idom-

Råsted, samt gæster i huset. 

Tildelt beløb: 14.000,- kr. 

Begrundelse: 

Bestyrelsen ser et klart behov for en opdateret hjertestarter, og støtter med det fulde beløb. 

 



Repair-café 

Ansøgt beløb: 3.500,- kr.  

Styregruppen bag Idom-Råsteds Repair Cafe, som er udsprunget af en ide på et borgermøde i 

PLEXUS omkring vores fælles vision ”Fælles skaber kultur”, ansøger om midler til indkøb af 

forskellige redskaber, som skal bruges af både fixere og ”kunder” til reparation af tøj og fx 

syning af muleposer af genbrugsmaterialer/ brugt tøj, og en vægt til at veje de ting, som bliver 

repareret i cafeen, idet det er måden, hvorpå man synliggør, hvor meget der bliver 

genanvendt i stedet for bare at blive kasseret.  

Derudover er der et ønske at indkøbe materiale og udstyr til logotryk, således vi kan blive 

synlige via tryk på de ting, som vi udarbejder af genbrugsmaterialer. Endelig vil vi gerne 

kunne påskønne vore frivillige fixere med fx kaffe mv, når de stiller deres kunnen til fri 

afbenyttelse på vore cafe-aftener, idet hele konceptet er pengeløst. Repair-Cafeen vil være 

åben måske 4 – 6 gange om året, alt efter hvad behovet måtte vise sig at være.  

Tildelt beløb: 3500,- kr. 

Begrundelse: 

Borgerforeningen ønsker at støtte projektet, fordi Repair-cafeen repræsenterer 

Visionsplanens Fælles-skaber-kultur, om at nytænke og samle mennesker på nye måder. 

Efter ansøgningen er afsendt, er der indleveret en god symaskine i Dele-banken, som kan 

benyttes af Repair-cafeen og der er i fitness en god vægt, der frit kan benyttes også. I 

forlængelse af tanken med cafeen, opfordrer vi ansøgerne til at efterlyse det ønskede i lokale 

netværk, facebook og lignende, med mindre der er tale om særlige krav til strygejern og 

lignende.  

 

Fundraiserudvalget 

Ansøgt beløb: 7.920,- kr. 

Med visionsplanen ”Fra hver har sit eget, til sammen har vi meget” er det vores håb at vise 

nye veje for moderne landsbyliv.  

Vi søger om økonomiske midler til, at der ”altid” er kaffe på kanden om eftermiddagen i 

PLEXUS, så der altid er en god grund til lige at sætte sig sammen med én man møder. Vi vil 

stimulere spontane møder mellem mennesker, der ellers ikke ville få talt sammen. Vi vil 

gerne skabe små åndehuller i en travl hverdag. Tidspunkter hvor man, over en kop kaffe, 

deler hverdagens små oplevelser, glæder eller bekymringer. Ved at skabe de bedste 

forudsætninger for sådanne uformelle møer og samtaler håber vi at se den afledte effekt, at 

tilflyttere hurtigere lærer andre at kende her, at der opstår nye idéer til aktiviteter og 

fællesskaber, til glæde for både børn og voksne. Det er vores håb, at flere børn og voksne 

oplever en mindre stresset hverdag, fordi børnene kan lege færdige i hallen eller foyeren, 

mens mor eller far sidder og hygger sig. 

”Kaffe på kanden” er noget der skal udvikle sig over tid. Man skal vænne sig til at bruge lidt 

mere tid om eftermiddagen, når man lægger vejen forbi PLEXUS. Med tiden bliver det måske 

noget man gør, også selvom man ikke har et andet ærinde end at hygge sig med en kop kaffe. 

Omsætningen i PLEXUS vil formodentlig stige, da der er nogen der så vælger at købe 

aftensmaden eller brød med hjem eller det bliver så hyggeligt, at man lige skal have en 

muffin med til kaffen. 

Ingen tildeling 

Begrundelse: 

Bestyrelsen har vurderet ansøgningen og har ikke fundet midler til projektet. Bestyrelsen vil 

se positivt på en mere specifik ansøgning til foråret, hvor den nuværende COVID-19 situation 

forhåbentligt vil være ovre, og det vil være mere oplagt at opfordre til fællesskab. 

 

Laksefiskeri-Storå  

Ansøgt beløb: 10.500,- kr. 

Ansøgning om midler fra vindmøllepuljen til at gennemføre, og markedsføre ”Idom-Råsted – 

din base for laksefiskeri i Storåen” aktiviteter i 2021. Projektbeskrivelse: Siden 2017 har vi 



årligt haft arrangementer omkring åbningen af laksesæsonen den 16. april. Tidligere har vi 

fået støtte til etablering af fiskehytterne fra forskellige puljer. Vi har også fået støtte til 

markedsføring fra Kommunen, men denne pulje er nu lukket.  

Tildelt beløb: 10.500,-kr. 

Begrundelse: 

Bestyrelsen har besluttet at tildele det fulde, ansøgte beløb på. Det vurderes, at det på alle 

måder lever op til alle intentionerne med vindmøllemidlerne. Desuden er Laksefiskeri-Storaa 

en vigtig del i profileringen af Idom-Råsted området. Det er med til at skabe vigtig omsætning 

i PLEXUS Idom-Råsted og generelt øge incitamentet til at bruge naturen mere aktivt. 

Laksefiskeri-Storaa er en del af borgerforeningen der i høj grad drives frem af frivillige, en 

vigtig ingrediens i den lokale vision om fælles-skaber-kultur. Samtidigt passer promoveringen 

af området, som et paradis for laksefiskeri, til borgerforeningens arbejde med natur og 

turisme. 


