
Projektudvikling og fundraising  i 
Rækker Mølle

4 eksempler 
fra nuværende og kommende projekter.



Indhold

1. Hvem, hvad, hvor? Fakta boks Rækker Mølle

2. Projekter: 4 eksempler fra små til store projekter

3. Erfaringer: Hvad har vi lært undervejs? 

4. Værdi: Hvilken værdi, har projekterne, givet os som landsby.



Rækker Mølle….Hvor, hvem og hvad???

• Landsby i Vestjylland, 10 km nord for Skjern

• 344 indbyggere og centerlandsby for skoledistriktet med med ca. 

1.750 borgere i 4 sogne/landsbyer i Firkløveret.

• Centerlandsbyen har skole, børnehave og idrætshal(ler)

• Cirka 30 foreninger indenfor idræt, spejder, kirkelivet m.m.



Luftfoto fra Rækker Mølle 



Projekter

 Firkløver: Weekend med aktiviteter, der generer midler til små projekter

 Sø projektet: Aktivering af Rækker Mølle Sø med sø terrasse og bro m.m.

 Hal projektet: Ny hal 2 og ungdomsliv i det tidligere klubhus.

 Købmandsgården: Forhåbentlig snart fra Købmand til kurbad med oplevelseslejligheder



Firkløver: Aktivitets-weekend og fundraising
• Velgørenhedsforening, skaber fællesskab gennem aktiviteter og uddeler midler til 

andre projekter

• Fællesskab gennem Aktiviteter for alle aldre til aktivitetsweekenden
• Cykeltur for mænd, gåtur for kvinder, foreningsdyst, børneaktiviteter m.m.

• Fundraising /overskudsgivende aktiviteter
• Overskud fra aktiviteter, gåtur for kvinder, foreningsdyst, kiosksalg m.m.
• Sponsorer på sponsortavle
• 3 i en løsning for sponsorer (med til at skabe aktiviteter, fællesskab og  overskud til 

andre projekter)

• Uddeling af overskud til andre projekter



PROJEKT:
AKTIVERING AF

RÆKKER MØLLE SØ
FRA PASSIV BESKUELSE TIL AKTIVE NATUROPLEVELSER 

”DET MENTALE POSTKORT FOR OMRÅDET”

SOM AKTIVERER DE STEDBUNDNE RESURSER



ANSØGNINGENS INDHOLD

1. Greb/vi nkel:  Fra passiv beskuel se til aktiv e naturopl ev elser 

”Det mental e postk ort for området ” 

1. 1 Udvik ling med naturen som løftestang. 

1. 2 Må ling a f bosætningseffekt over 3 å r 

2. Projektets faser 

2. 1 Omløbs-S tryg  (S tat og  kommune) udført 

2. 2 Søen tota l oprenset (Stat og k ommune)  udført 

2. 3 Aktivering  af  Rækker Mølle S ø (Borg erdrevet proc es)  (besk revet i punk t 3)  

3. Projektets indhold 

3. 1 Badeanstal t i  den gaml e k øbmandsbuti k samt v ærelsesudlejning med sø udsigt 

3. 2 Sø-terra sse med ha ndica pvenlig a fg ang 

3. 3 Boa rdwalk  ov er søen 

3. 4 Ov erdæk ket areal  med udekøkken og  ude sauna  

4. Bagg rund:  Histori e, byg ni ng er, natur og  kultur (Byens opståen med søen som drivkra ft i 
1638)  

5. Finansiering . T ilsa gn fra Friluftsrå det, LAG,  VE midler,  lokale midler.  Real Dania er helt 
afg ørende for at projektets indhold kan realiseres.  

6. Tidsplan: Delproj ekterne 3.1 –  3. 4 v arierer i størrelse og eta bl eringstid.  Indi viduel tidsplan 
kan med fordel  udformes 

7. Resume af projektet 

1. Vision: Fra passiv beskuelse til aktive naturoplevelser

”Det mentale postkort for området” 

a) Udvikling med naturen som løftestang.

b) Måling af bosætningseffekt over 3 år

2. Baggrund Byens opståen med søen som drivkraft i 1638

3. Projektets indhold

 Kombineret sø-terrasse og badebro med handicapvenlig afgang

 Overdækket opholdsareal som samlingspunkt for fællesskabet 

 Bro over søen til dæmningen og åen og dermed  bynære naturoplevelser

 Kajakker og stand up paddle boards inkl. rednings

 Formidlingstavler med områdets rige natur, kultur og historie



Passiv beskuelse ....man kan sætte sig på bænken...eller stå og glo



Nye faciliteter



Giver mange af nye aktiviteter og masser af livskvalitet



Investeringsplan: Budget
Søterrasse med: 

Terrasse 110 m2 inkl. 321.625
med handicapvenlig rampe og Siddetrapper 

Opholdsområde med:
Overdækket bygning integreret i sø terrassen 251.455
Belysning 12.875
Udekøkken 19.500
8 Bordbænkesæt 38.000
Formidlingstavler sponsoreres af RKSK Kommune 15.000
3 kanoer inkl. sikkerhedsudstyr 19.600
4 Boards til stand up padling inkl. tilbehør 37.200
3 Redningskranse er sponseret af Tryg fonden 15.000

Boardwalk/bro over søen til dæmningen og stryget/åen inkl. Gelænder 365.000
Befæstiget areal fra handicaprampe til fortov 10.000
Uforudsete udgifter 16.745
I alt 1.122.000



Finansieringsplan:

Firkløver 50.000          
LAG 200.000        
Friluftsrådet 200.000        
Grøn ordning(vindmøllemidler) 87.500          
LAG 3 kroners pulje 62.500          
Anonym gave fra borger 292.000        
Ildsjælepuljen i RKSK 200.000        
RKSK kommune sponserer formidlingstavler værdi ca. 15.000          
3 Redningskranse er sponseret af Tryg fonden værdi ca. 15.000          

I alt 1.122.000    



Frisk og frejdig dame på godt 40 år med luksus problemer



Projekt: Rækker Mølles Puls (Hal projekt)

(Ultrakort beskrivelse)

Udgangspunkt: Luksusproblem i form af stor overbelægning af hal 1 og minihallen

Løsningsforslag: Ny hal 2 etableres og sammenbygges med klubhuset som renoveres til ungdomsliv.

Forventet effekt: Tidssvarende faciliteter, der opfylder brugernes varierede ønsker til et aktivt fritidsliv.

Giver plads til både bredde- og eliteidræt.

Bidrager til at gøre området til et attraktivt bosætningsområde.



Budget:  Projekt Rækker Mølles Puls

Byggeri ny hal 2   (jf licitation) 5.100.000 kr.           
Anlægsarbejde 525.000 kr.               
Renovering klubhus til ungdom 300.000 kr.               
Omkostninger vedr finansiering 75.000 kr.                 
Øvrige omkostninger og buffer 150.000 kr.               
Landmåler 50.000 kr.                 

Samlet finansieringsbehov 6.200.000 kr.      



Hallens egenfinansiering 600.000 kr.               
Frivilligt jordarbejde 300.000 kr.               
Indsamling/fundraising 2.150.000 kr.           
Private (inkl. flerårig) 451.562
Virksomheder sponsorat (inkl. flerårig) 866.500
Øvrige tilsagn
Ildsjælepuljen RKSK 300.000
LAG landdistriktsmidler 148.080
Anlægspuljen 150.000
Rækker Mølle Gården 50.000
Firkløver 45.000
Sæddinghede vindmøller 30.000
og mange flere fx hhold, foreninger og banker
Bank/ kreditforeningslån 3.150.000 kr.           

Finansiering i alt 6.200.000 kr.      



Fra købmand til kurbad



Fra Købmand til kurbad

• I 2016 lukkede købmandsbutikken efter flere ihærdige forsøg.
• Borgermøder if. Sø projektet
• Borgere kom med forslag til kurbad og lejligheder med sø udsigt
• Forundersøgelse søges hos Realdania efter anbefaling fra konsulent.
• Forundersøgelsen bevilges i 2018.
• Særdeles kompetent projektbeskrivelse udarbejdes af konsulent. Johanne 

Bugge og arkitekt Esben Frost som Realdania anbefalede.
• Målet med projektet er at skabe et anderledes turistmål gennem kurbad 

med vand fra før vikingetiden. Kurbadet kombineres med oplevelses-
lejligheder med temaer som Søren Kirkegaard. Beliggenheden byder på 
idyllisk sø-udsigt. 



Fra købmand til kurbad



Projektet: Fra Købmand til Kurbad
Etableringsbudget
Del 1: Bro og søterrasse og overdækning m.m. ex. moms 900.000
Del 2: Hovedbygning med 5 oplevelseslejligheder 4.408.000
Del 3: Kurbad 1.920.000
Uforudsete omkostninger 632.800
Rådgiverhonorar 10% af del 2 og 3 samt uforudsete udg. 696.080
Øvrige etableringsudgifter indretning/inventar, hjemmeside m.m. 600.000
Donering af købmandsbygning til projeketet 586.000
I alt 9.742.880



Finansiering: Fra Købmand til Kurbad
Realdania ansøges 4.500.000
A. P. Møller Fonden ansøges 1.500.000
Nordea Fonden ansøges 1.250.000
Ringkøbing-Skjern Kommune ansøges 750.000
Lokal donation af købmandsbygningen til projektet 586.000
Fundraising til del 1: Bro, sø-terrasse og overdækning m.m. 1.122.000
Øvrig finansiering 34.880
I alt 9.742.880



Erfaringer…hvad har vi lært
 Borgermøder er en gave til idegenereringen og projektudviklingen

 Find ind til kernen i projektet…hvad er det unikke

 Udviklingsprojekter skaber fremdrift i landsbyen = synlig udvikling

 Fundraising: Skær lagkagen ud i stykker. De færreste kan spise en hel lagkage selv 

 Organisering: Afdæk først opgaverne og find dernæst personerne

 Respekt for ”jobbeskrivelserne ” giver flere ja’er (spørg folk til de opgaver de er gode til i forvejen)

 Vigtige ”job”: Hvem kan sætte Visionen/målene, organisator, kasserer, fundraiser/skrive ansøgninger



Værdi af projekter

Værdi:

• Skaber synlig udvikling
• Giver fællesskab og er identitetsskabende for området
• Giver livskvalitet til brugerne og merværdi til boligejerne i landsbyen

Identitet: 

• Tager udviklingen i egen hånd men gør det i fællesskab
• En landsby i udvikling


