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ANSØGNINGSSKEMA 
 

– til jer, der vil søge støtte til projektudvikling 
 

 

Fællesskaber og fritidsliv 

I Lokale og Anlægsfonden (LOA) og 

Realdania vil vi gerne være med til 

at styrke livet på landet. Derfor er 

vi i luften med kampagnen 

’Mødestedet ’, hvor alle 

landsbyklynger nu kan søge om 

økonomisk støtte til at udvikle et 

bedre mødested i klyngen. Det kan 

ske ved at bygge nyt, bygge til eller 

ved at forvandle og omdefinere 

eksisterende faciliteter, der kan 

styrke landsbyklyngernes 

fællesskaber og fritidsliv. 

 
De seneste tre år har vi set, at 

landsbyer står stærkere, når de går 

sammen i klynger og samarbejder 

på tværs af traditionelle grænser. Vi 

har også set, at der er et behov for 

bedre mødesteder, som alle 

landsbyer har ejerskab til, og som 

passer til de nye fællesskaber, der 

blomstrer frem. Dem vil vi gerne 

skabe sammen med jer i klyngerne, 

nu. 

 
Vores mål er at realisere op til 20 

anlægsprojekter i landsbyklynger 

over hele Danmark, men først skal vi 

have de gode ideer frem i lyset. 

Derfor støtter vi i første omgang 

udviklingen af de gode idéer og 

projekter. 

 
Udfyld ansøgningsskemaet, hvis I 

har en god idé til et nyt og bedre 

mødested i jeres klynge, og gerne vil 

have hjælp til at udvikle eller 

kvalificere ideen. 

 

Frist for ansøgninger til støtte til projektudvikling 

Søndag den 1. september 2019. I får besked ultimo oktober 2019, om I 

modtager støtte eller ej. 

 
Hvor meget kan I søge om i støtte? 

I kan søge om op til 200.000 kr. inkl. moms og skal kunne rejse en 

egenfinansiering på minimum 20% af det ansøgte beløb. 

 
Hvad kan I bruge pengene til? 

Pengene skal gå til en rådgiver (det kan være en arkitekt eller anden 

professionel, kompetent person), som kan hjælpe med at udvikle jeres 

gode idé til et bæredygtigt projekt med en klar plan for, hvordan den kan 

føres ud i livet. Rådgiveren vælges i samarbejde med LOA og Realdania, 

der også byder ind med sparring og udviklingsrådgivning. 

 
Hvad er et godt mødested? 

I er selv eksperter, når det kommer til at vurdere, hvad der vil være et godt 

mødested i jeres klynge. Vi forventer dog, at I kommer med en stor 

idérigdom og nytænkning af fremtidens mødested i landsbyklyngerne, og 

vi lægger vægt på, at jeres mødested: 

 
– Gør det naturligt at samles i klyngen på tværs af landsbyer, alder og 

interesser, og at det er et inkluderende sted, der fremmer nye 

fællesskaber. 

–     Har eller kan få en høj arkitektonisk kvalitet eller bygningskulturel værdi. 

– At det nye mødested bidrager til en bæredygtig drift i klynge og 

kommune, f.eks. ved at erstatte eller optimere eksisterende faciliteter. 

 
Hvem kan få støtte? 

Vi støtter projekter i eksisterende landsbyklynger. Det er et krav, at projektet 

er forankret i en landsbyklynge, og at der er stærk kommunal såvel som 

lokal opbakning til den gode idé. Ansøger kan dog godt være en forening 

eller ejer af et mødested. Det er ikke et krav, at klyngen er opstået i regi af 

vores tidligere kampagne ’Landsbyklynger ’. 

 
Hvad er en landsbyklynge? 

En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samarbejder om fælles 

strategiske mål. Det sker typisk i en netværksstruktur, hvor landsbyerne 

benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele 

klyngen. I en landsbyklynge handler det om at skabe en fælles 

stedsidentitet, socialt fællesskab og om at samles om fælles fysiske 

faciliteter og aktivitetsmuligheder. 

 
Hvordan ansøger vi? 

Start med at kontakte sekretariatet for Landsbyklynger hos DGI på 

sekretariat@landsbyklynger.dk eller på telefon 4019 8741 for at få råd og 

vejledning til jeres ansøgning. Udfyld derefter felterne på de næste sider  – 

sammen med eventuelle bilag udgør de jeres ansøgning. Send skemaet til 

sekretariat@landsbyklynger.dk senest 1. september 2019.

mailto:sekretariat@landsbyklynger.dk
mailto:sekretariat@landsbyklynger.dk
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Ansøgningsskema 
 

Generelle oplysninger 

Vi har brug for en række baggrundsoplysninger om jeres projekt. 
 

 
 
 

Projektnavn:   VI MØDES I DET GRØNNE 

 
Navn på landsbyklyngen 

 

  4-KLØVER-KLYNGEN 

 
Hvor længe har landsbyklyngen 

eksisteret? 

  Marts 2018 
 

Har landsbyklyngen en fælles 

strategi? 

  Ja, - Fakta- og vision af maj 2019 
 

Hvordan er landsbyklyngen 

organiseret? 

  Med en styregruppe, en strategigruppe og en kommunikationsgruppe 
 

Hvor mange landsbyer er med i 

landsbyklyngen? 

  4: Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø 
 

Hvor mange mennesker bor i 

landsbyklyngen? 

  Ca. 3.600 
 

Kommune 

  Bornholms Regionskommune 
 
 
 

  X     Sæt kryds, hvis jeres klynge er opstået som en del af kampagnen ’Landsbyklynger’ (dette er IKKE et krav for at 
opnå støtte, blot til vores information) 

 
  X     Sæt kryds, hvis I har været i dialog med sekretariatet for Landsbyklynger om denne projektidé/ansøgning 
 

 
 
 
 

Hvis I allerede har en idé om, hvor jeres mødested skal ligge, vil vi gerne kende adressen 
 

Projektadresse
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Ansøgningsskema 
 

Kontaktoplysninger på ansøger 

Vi anbefaler, at det er ejeren af det mødested, I vil udvikle, der står som ansøger. Hvis I endnu ikke ved præcis, hvor det 

nye mødested skal ligge, kan ansøger f.eks. være styregruppeformanden i klyngen. Det er ansøger som modtager 

projektstøtten. 

 

Navn       Karsten Eriksen 

Adresse     Søndre Lyngvej 32, 3700 Rønne 

Mail           karsten1304@gmail.com 

Telefon      +45 2082 0880 

Hvad er din rolle i projektet?    Formand for styregruppen 
 

 

Organisering 

Vores erfaring er, at projekter bliver bedst, når de har bred lokal opbakning. På den måde er der flere, der får ejerskab og 

flere til at trække i samme retning. Derfor skal jeres idé og kommende projekt være godt forankret i landsbyklyngen og 

have kommunal såvel som lokal opbakning. Det er også vigtigt, at ejeren/ejerne af det mødested, I vil udvikle, er 

involveret. 

 

Angiv navne og kontaktoplysninger 

på de foreløbige medlemmer i 

projektgruppen herunder 

 

De fire borgerforeninger i Klyngen:  

Aarsballe Borgerforening                v / Kirsten Kofoed mobil 51182184  

Klemensker Land- & Byforening    v / Philip Kjøller mobil 24617769  

Nyker Borgerforening                      v / Kim Kock-Hansen mobil 60122648  

Rø Borgerforening                            v / Herdis Terkelsen mobil 40468285  

 

Styregruppe:  

Kim Kock-Hansen mail: kim.kock.hansen@gmail.com mobil: 60122648  

Bernt Pedersen mail: holmegaard6@mail.dk         mobil: 60960199  

Karsten Eriksen mail: karsten1304@gmail.com mobil: 20820880  

Johnny Fagerlund mail: johnny@fagerlunds.com mobil: 61120719 

 

Strategigruppe:  

Jørgen Hammer mail: jh@nyker.dk                    mobil: 40143335 

Irene Dunker  mail: irene.dunker@gmail.com mobil: 52179050  

 

Kommunikationsgruppe:  

Irene Dunker  mail: irene.dunker@gmail.com mobil: 52179050  

Annette Sonne mail: mail@annettesonne.dk mobil: 20111444  

Herdis Terkelsen mail: herdis.terkelsen@pc.dk mobil: 40468285  
 
 
 

 

 

 

 

mailto:karsten1304@gmail.com
mailto:kim.kock.hansen@gmail.com
mailto:karsten1304@gmail.com
mailto:johnny@fagerlunds.com
mailto:irene.dunker@gmail.com
mailto:irene.dunker@gmail.com
mailto:mail@annettesonne.dk
mailto:herdis.terkelsen@pc.dk
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Beskriv kort, hvordan projektet 

umiddelbart spiller sammen med 

landsbyklyngens planer, og hvordan 

kommunen er involveret 

 

På baggrund af de 1.043 svar i borgerundersøgelsen har vi sammenskrevet en overordnet vision:  

4-KLØVER-KLYNGEN skaber fællesskab, glæde og samvær på tværs i et attraktivt miljø, der er baseret på 

fysisk og mental sundhed.  

 

Forudsætningen for fællesskab, glæde og samvær på tværs i klyngen er blandt andet, at vore medborgerhuse 

/ klubhuse fremover kan fungere som lokalcentre med en diversitet af aktivitetsudbud. Vi har derfor brug for 

at blive skarpere på de funktionaliteter, som hvert område allerede er gode til, og som kan udbygges og 

udvikles yderligere. Samtidig har vi brug for at få forbedret forbindelserne mellem vore fire byer for de 

bløde trafikanter.  

 

Allerede nu ved vi, at klyngens fire byer er gode til følgende: 

• Rø er gode til Linedance- og Floorball-aktiviteter, der kan tale til mange aldersgrupper, også 

pensionister.  

• Årsballe har fine forhold til fodbold og outdooraktiviteter.  

• Klemensker har klyngens eneste tilbageværende dagligvareforretning, en idrætshal, et svømmebad 

og et KIF centret med de aktiviteter, der kan knyttes hertil og indeholder bl.a. et foreningsdrevet 

fitnesscenter.  

• Nyker har klyngens eneste (privat-)skole, to børnehaver og en idræts- og multiaktivitetsplads og har 

profileret sig som børnefamiliernes by. 

 

I fremtiden ønsker vi et sammenhængende forbindende stisystem mellem vore områder. Forbindende stier 

fungerer som mødepladser mellem mennesker. Stierne forbindes i knudepunkter med 

mødesteder/servicestationer/shelters eller teltplads med adgang til eksempelvis vand, strøm, information, 

luft til cyklen, hø til hesten eller madlavnings- og toiletforhold. Det er tanken at lokale fastboende kan 

fungere som turhjælpere eller “outdoor-friends”, og at det fremtidige stisystem for vandrere, cyklende og 

ridende skal kunne fungere som en oplagt måde for os og vore gæster til aktivt at mødes i naturen. Det vil 

binde os sammen og både styrke klyngen og gøre os mere attraktive for tilflyttere og turister.  

 

Vi lægger op til, at alle borgere i klyngen, vore foreninger – og i høj grad vore idrætsforeningerne - arbejder 

sammen på tværs i et fælles ønske om at styrke hinandens muligheder. Samtidig giver det os et grundlag for 

at opdyrke og styrke vore samarbejdsrelationer, så det med tiden kan danne basis for skabelsen af et fælles 

kultursted. 

 

Idéen om mødesteder knyttet til et forbindende stisystem, er helt i tråd med Bornholms Regionskommunes 

aktuelle pilotprojekt; “Den Grønne Bølge”, der indgår i den aktuelle Strategi for Kommuneplan 2020. 

Borgmester Winni Grosbøll udtaler i den aktuelle Strategi gældende frem til 2032 følgende: ”Bornholms 

måske allerstørste aktiv er øens unikke natur, der trækker både flere fastboende og flere feriegæster til. I 

disse år skaber vi mere sammenhængende natur. For både dyr og mennesker skaber vi Bornholms Grønne 

Bølge, der vil gøre mere af naturen tilgængelig for flere, skabe flere korridorer som dyr kan bevæge sig i – 

og skabe bånd mellem mennesker og deres omgivelser. Vi vil passe på vores natur og miljø og være en 

bæredygtig og klimavenlig ø.”  https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/13121 

 

I nedenstående link til debat på TV2-Bornholm 22.08.19 med borgmester Winni Grosbøll, direktør for 

Destination Bornholm Pernille Kofod Lydolph og direktør for Center for Regional- og Turismeforskning 

Anne Thomas udfoldes fremtidens scenarie for potentialet for outdoor-aktiviteter på Bornholm herunder 

betydningen af 4-KLØVER-KLYNGENS placering midt på øen. 

http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=766494 

 

 

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/13121
http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id=766494
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Siden 2012 har der været et stadigt voksende fokus på potentialet for outdoor-aktiviteter på Bornholm. 

Blandt andet har Destination Bornholm i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Aalborg 

Universitet, Center for Regional- og Turismeforskning, Bornholms Vækstforum og en lang række offentlige 

og private aktører, herunder DGI, gennemført udviklingsprojekter knyttet til outdoor-turisme på Bornholm. 

https://www.kultur.aau.dk/forskning/projekter/innocoast  

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/eu-signaturoplevelse-outdoor-bornholm 

 

Et af de seneste initiativer er “Outdoor-friends”, der i første omgang var tiltænkt virksomheder, men som en 

del af klyngeprojektet nu også markedsføres og stilles gratis til rådighed for alle private husstande i 4-

KLØVER-KLYNGEN, der har lyst til at bidrage med diverse services til brugerne af stisystemet. 

https://bornholm.info/outdoor-friends/ 

https://www.kultur.aau.dk/forskning/projekter/innocoast
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/eu-signaturoplevelse-outdoor-bornholm
https://bornholm.info/outdoor-friends/
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Ansøgningsskema 
 

Samarbejde 

Det kan være en styrke for projektet og jeres økonomi, hvis I finder lokale samarbejdspartnere. Det kan være alt fra 

den lokale brugs og forening til tømmerhandlen, plejehjemmet eller ungdomsklubben. 
 

 
 

Beskriv her i punktform – hvis I 

allerede nu har en idé om det – hvem 

I vil samarbejde med projektet om. 

 

• Samtlige foreninger i Klyngen, det være sig borger-, idræts- og pensionistforeninger etc.  

• Bornholms Regionskommune  

• Den Grønne Bølge  

• Destination Bornholm  

• Lokale lodsejere  

• 2 menighedsråd - 3 kirker - og de kirkelige foreninger  

• Præster i Bornholms Provsti med henblik på udviklingen af pilgrimsvandringer i 2020  

• Lokale erhvervsdrivende herunder SuperBrugsen i Klemensker  

• Bornholms Frie Idrætsskole, Nyker 

• Børnehuset i Klemensker  

• Nyker Børnehave  

• BFI´s børnehave BIEN i Nyker 

• KFUM Spejderne 

• Den kommunale Ungdomsskole 

• De lokalhistoriske arkiver 

• Klemensker Svømmebad 

• Dansk Vandrerlaug, Bornholm 

• Gangforeningen Bornholm 

• Nordlandets Rideklub og Nordbornholms Køre- og Rideforening 
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Projektidé 

Brugsen og hallen er i dag typiske og vigtige mødesteder i lokalsamfundet. Fortæl os her, hvorfor I har brug for noget 

andet og bedre, og beskriv hvordan det kan være med til at skabe endnu stærkere rammer om klyngens fællesskab. 

Vil I f.eks. samle flere funktioner under samme tag for at flere mødes, vil I vende vrangen ud på et forladt hus eller 

drømmer I om at bygge et mødested op om en ny eller stærk kultur i klyngen? Ordet er jeres... 

 

Fortæl os, hvad jeres gode idé 

handler om 

 

Også Bornholm er i ubalance. Strukturforandringerne i et landbrug og fiskeri, der beskæftiger færre og færre 

og en stigende centralisering, har berørt de tidligere kulturbærende samfund inde på øen. Det sker i en tid, 

hvor der samtidig er stigende fokus på et liv langs kysten, hvad enten man er fastboende eller turist. 

Klyngeinitiativet er for os en måde at søge udfordringerne håndteret på. Ansøgningen har som sit fokus at få 

assistance til at kortlægge, hvilke udfordringer og potentialer, der findes i forhold til etableringen af et 

fremtidigt netværk af forbindelser i klyngen for gående, cyklende og ridende, der skal lette tilgængeligheden 

til de naturværdier, attraktioner og byer, vi har i området. Netværket ønskes understøttet af de mødesteder vi 

allerede har, suppleret med de "åbne døre" vi er på vej til at få i form af "outdoor-friends" og af andre 

former for mødesteder/servicestationer i det åbne land. Med initiativet vil vi søge at fremme den fysiske 

mobilitet, outdoor og turisme i klyngen med tanke på at revitalisere livet inde i landet. 

 

I vores overordnede vision er der beskrevet et ønske om, at 4-KLØVER-KLYNGEN skaber fællesskab, 

glæde og samvær på tværs i et attraktivt miljø baseret på fysisk og mental sundhed.  

Det skal bl.a. ske ved at styrke foreningslivet og skabe rum for uformelle møder i klyngen. Som led i en 

kortlægning og videreudviklingen af et stinet ønsker vi derfor også at igangsætte en proces med sigte på at 

nytænke den måde de fire medborgerhuse og idrætsanlæg og den fælles idrætshal benyttes på, så disse 

aktiver i højere grad bliver set som en fælles ressource for bevægelse, aktivitet og samvær i klyngen. 

Processen skal bl.a. sigte mod, at flere lokale klubber finder sammen om at skabe stærkere klubmiljøer på 

tværs af klyngen, og gerne inspirere til nye måder at benytte vore mødesteder og deres faciliteter på – både 

ude og inde.  

 

Vi ser samtidig en mulighed for at koordinere klyngeinitiativ med kommunens aktuelle planer om "Den 

Grønne Bølge". Den er i den kommende kommuneplan tænkt som et sammenhængende grønt bånd fra 

Hammeren i nord ind over klyngen og Midtbornholm til Dueodde i syd og har som mål bl.a. at søge 

turistdestinationer langs kysten aflastet. I samarbejde med ‘Den Grønne Bølge’, ønsker vi at udvikle forslag 

til udformning og placering af mødesteder/servicestationer i de fire byer og i det åbne land til gående, 

cyklende og ridende, hvad enten de er lokale eller turister.  Mødestederne /servicestationerne i byerne kan 

samtidig fungere som byport med oplysninger om området. 

 

Vi har på et møde med de kommunale ansvarshavende for “Den Grønne Bølge” foreslået, at de tænker 

ridestier ind i deres projekt, og at de ser 4-KLØVER-KLYNGEN som et knudepunkt, hvor man også kan 

bevæge sig på tværs.  Regionskommunen ser meget positivt på vores oplæg. Stigruppen, som er en 

arbejdsgruppe i klyngen, holder derfor tæt kontakt til “Den Grønne Bølge”, da vi føler, vi har udsigt til et 

frugtbart samarbejde.  

                               --------------------------------------------------------------------  

Vi ønsker hjælp til at styrke og nytænke vore medborgerhuse og naturlige mødesteder i 4-KLØVER-

KLYNGEN og se dem som støttepunkter i et netværk af cykel-, ride- og vandrestier, der skal binde klyngen 

sammen og øge kendskabet til og samhørigheden i Klyngen. Nytænkningen handler om at søge vore 

medborgerhuse og idrætsfaciliteter styrket ved, at de udvikles med hver deres specifikke kompetencer. 

Endelig handler det om hjælp til udviklingen af et koncept for potentielle fremtidige mødepladser/ 

servicestationer/adresser (outdoor-friends) på stinettet, og det handler om at få kortlagt, hvilke dele af det 

ønskede stisystem vi har/kan finde, og hvilke dele der mangler. Det hele skal udvikles i respekt for områdets 

natur og så de fredelige omgivelser, vi har, bevares fredelige. 
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Ansøgningsskema 
 

Forankring 

Det er vigtigt, at jeres projektidé er bredt forankret i landsbyklyngen. 
 

 

Hvordan er projektideen blevet 

præsenteret for klyngen, de lokale 

og hvordan er opbakning til projek- 

tet? Læg gerne bilag med der viser, 

hvordan I har gjort. 
 
 

Vi har afholdt flg. møder:  

Vi har i processen siden marts 2018 afholdt flere fællesmøder med borgerne i Klyngen.  

Vores organisation er på plads med hhv. en styregruppe, en strategigruppe og en kommunikationsgruppe. 

De suppleret af en række aktuelle arbejdsgrupper.  

Vi har vores egen avis: KLYNGE-AVISEN, der administreres af lokale redaktører i de 4 områder i 

samarbejde med en ansvarshavende redaktør.  

Den 19/6 2019 afholdt vi møde for alle foreninger (borger-, idræts-, pensionist- og børne- og 

ungdomsforeninger og de 2 menighedsråd), hvor vi præsenterede resultatet af borgerundersøgelsen.  

Den 20/8 2019 afholdt vi et stormøde for alle i 4-KLØVER-KLYNGEN, hvor vi præsenterede resultaterne 

af borgerundersøgelsen og et oplæg til denne ansøgning. På mødet blev oplægget godkendt af de 

fremmødte. 

Møderne har hidtil været godt besøgt og der er stor lokal nysgerrighed og interesse for arbejdet i klyngen, 

der også jævnligt får positiv presseomtale.  

I borgerundersøgelsens spørgeskema har 102 personer tilkendegivet, at de vil være interesserede i at deltage 

på frivillig basis i aktuelle klyngeinitiativer/arbejdsgrupper.  

Klyngens aktiviteter har været særdeles godt dækket af den lokale presse, idet Bornholms Tidende, DR 

Bornholm og TV2-Bornholm indtil nu ca. 50 gange har bragt artikler eller leveret indslag om klyngens 

arbejde. 

 

Fremtidige tiltag: 

For at styrke idéerne i fortsat at blomstre, vil vi i styregruppen holde åbne møder, der annonceres i 

KLYNGE-AVISEN. Her vil alle kunne komme forbi og få sparring og tilbyde støtte til at gennemføre nye 

idéer og tiltag. Det er ambitionen, at styregruppen fungerer som idé-bank og er den, der hjælper til med at få 

sat de rigtige kræfter sammen på aktuelle opgaver. Det skal på sigt gerne medføre, at vi, som supplement til 

mødesteder og stier, med bred opbakning vil kunne gennemføre større klynge-initiativer ved klyngens 

mødesteder i form af outdoor-events, markeder, musikarrangementer, kurser eller foredrag. 
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Vision for mødestedet 
 

 
Hvad drømmer I på nuværende 

tidspunkt om, at mødestedet skal 

gøre for jeres landsbyklynge – hvad 

vil I opnå? 
 

Vi drømmer om, at fællesskab, glæde og samvær på tværs i et aktivt miljø baseret på fysisk og mental 

sundhed er en naturlig del af vores hverdag. Det vil gøre det attraktivt og misundelsesværdigt at være 

bosiddende i 4-KLØVER-KLYNGEN og stimulere til nyt liv på landet. 

 

Vi drømmer om at udvikle klyngen til et centrum for outdoor-aktiviteter på Bornholm og arbejde på at 

området bliver et naturligt sted at besøge og gøre brug af for gæster og friluftsturister, der kan glæde sig 

over den fine natur og de mange tilbud, vi allerede har i byerne og ser frem til at få suppleret. 

 
Vi ser vore lokale mødesteder som støttepunkter i stinetværket. Til glæde for os selv men også for vore 
turister, vore deltids-bornholmere og som et aktiv i arbejdet med at tiltrække tilflyttere. Endelig kan det også 
komme det erhvervsliv, der betjener os, til gode. 
 

Vi drømmer om, at mødestederne, ud over at være det naturlige samlingspunkt for borgere i alle aldre i  

4-KLØVER-KLYNGEN, også dækker en bred vifte af tilbud med fokus på, at de enkelte mødesteder 

profilerer sig forskelligt, hvad angår det, de tilbyder. Så vil noget for en hver smag være med til at bringe 

folk sammen i alle aldre, dér hvor det rette tilbud er. 

 
 
 

Hvilke udfordringer eller problemer 

skal projektet umiddelbart løse? 

 

Projektet skal samle borgerne og bringe os tættere sammen i klyngen, så vi får fællesskaber på tværs. Vi har 

talt om, at vi skal styrke solidariteten og gøre os umage for "at spille hinanden bedre", så 4-KLØVER-

KLYNGEN samlet står stærkere. Det er således vigtigt, at vi får styrket samarbejdet mellem de forskellige 

foreninger og klubber. Etableringen af et fremtidigt samlende stisystem vil fremme mulighederne for at 

mødes.  

 

Vi skal udvikle vores mødesteder og deres profil, så de tilsammen kommer til at rumme de bredest mulige 

tilbud til borgerne. Vi tænker, at vores lokale mødesteder derudover fungerer som støttepunkter for 

fastboende, turister, deltidsbornholmere, erhvervsliv og potentielle tilflyttere.  

 

Vi skal tænke hinandens styrker ind i projektet, og vi skal både få gjort opmærksom på de fantastiske 

stedbundne kvaliteter, vi har i landskabet og byerne og på de muligheder, der på det grundlag er for at løfte 

områdets omdømme og samtidig skabe følelsen af et fællesskab i klyngen, der rækker ind i fremtiden til 

glæde for kommende generationer. 
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Ansøgningsskema 
 

 

Hvem forventer I skal bruge møde- 

stedet og til hvad – beskriv gerne 

hvad det vil kræve af faciliteter på 

stedet? 

 

Vore mødesteder er for nuværende multifunktionelle.  

Med en samlet og koordineret udvikling kan vi styrke de enkelte mødesteders funktion i forhold til lige 

netop den type arrangementer, som det enkelte mødested rummer mulighed for.  

Både de eksisterende og de nye mødesteder/servicestationer skal samtidig fungere som støttepunkter for 

gående, cyklende og ridende i 4-KLØVER-KLYNGEN.  

Tanken er, at der i tilslutning til stisystemet på aktuelle steder gives mulighed for at reparere sin cykel, få 

tilbudt badefaciliteter, ladestation, shelters og friteltpladser samt mulighed for at få opstaldet heste. Alt 

støttet op af et netværk af lokale outdoor-friends. 

Det hele bindes sammen via det fremtidige sammenhængende stisystem, der kan benyttes af borgerne i 

klyngen, af vandrere, cyklister, ryttere, friluftsturister, skoler og børnehaver, foreninger og af et erhvervsliv, 

der vil nyde godt af udviklingen i klyngen. 
 
 

 

Samspil med andre mødesteder 

Et nyt mødested er ikke synonym med et nyt byggeri i vores øjne. Nybyg kan sagtens være den rigtige løsning nogen 

steder, men det er sjældent m2, der mangler i landsbyklyngerne. Vi ser derfor gerne, at I undersøger, om eksisterende 

faciliteter kan forvandles og forvaltes på nye måder til gavn for livet i landsbyklyngen og så det bidrager til en mere 

bæredygtig drift og økonomi i klynge og kommune. 
 
 
 

Forventer I at omdanne eksisterende 

lokaler eller at bygge nyt? 

 

I ansøgningen bruger vi ordet "mødesteder" om de faciliteter i vore byer, der på den ene eller den anden 

måde kan servicere ikke bare os lokale, men kan understøtte brugerne af det netværk af stier og forbindelser, 

vi gerne ser etableret i klyngen. 

Som beskrevet ovenfor, handler det om at udnytte de m2 vi allerede har på en lidt anden måde. Der kan dog 

være idéer, der kræver lidt til- eller ombygning. 
 

 
Er ideen, at mødestedet erstatter 

andre mødesteder i klyngen? 
 

Nej 
Forventer I samlet set, at udviklingen 

af jeres mødested vil reducere 

kommunens eller klyngens 

driftsomkostninger f.eks. ved at 

reducere antallet af m2? Begrund 

gerne svaret kort 

 

Vores forhåbning er, at projektet er tæt på at være udgiftsneutralt i forhold til den nuværende driftsøkonomi. 

Vi forventer, at projektet vil afføde en bedre udnyttelsesgrad af de eksisterende mødesteder og 

idrætsfaciliteter.  
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Ansøgningsskema 
 

Baggrund om mødestedet 

Hvis I allerede nu ved, hvilket fysisk sted I kunne tænke jer at udvikle, vil vi gerne vide følgende: 
 

 

Hvem ejer bygningen/pladsen/ 

grunden, I vil arbejde med? 
 

Der er forskellige ejere af de forskellige mødesteder. Stisystemet vil kunne komme til at berøre kommunal 

jord, statsejet jord og lokale lodsejeres jord. 
 

Har bygningen/pladsen/grunden 

en særlig historie for egnen eller 

klyngen? 
 

Alle mødestederne er unikke og har egne traditioner og historier 
 
 

Ved I om kommunen har planer eller 

regler, der gælder for det mødested I 

vil udvikle? Det kan f.eks. være 

lokalplaner eller fredninger. 
 

Bornholms Regionskommune arbejder i sin kommende kommuneplan 2020-2032 med planer om “Den 

Grønne Bølge”, der er et bælte fra Hammershus ind over øen og ned til Dueodde. “Den Grønne Bølge” 

passerer således klyngen og klyngen har derfor indledt en positiv dialog med kommunen om at vi skal 

samtænke kommunes grønne bølge med klyngens initiativ.  

 
Hvem har I talt med i kommunen? 

 

Arkitekt Vivi Granby, ansat i Udvikling, Byg og Plan samt Andreas Lund Povlsen, som er sagsbehandler for 

initiativet den “Den Grønne Bølge”. 
 

  

 

Økonomi 
 

Vi skal vide, hvor mange penge I søger om, og om I har jeres egenfinansiering på plads. 
 

Ansøgt støttebeløb 

(max. 200.000 kr.) 200.000,00 

 
Hvor meget har I skaffet 

af medfinanciering? 

(min. 20%)   

40.000,00 
 

 
Hvis I allerede nu har gjort jer tanker 

om, hvad det endelige fysiske projekt 

vil koste at lave og drifte, samt hvor- 

dan I vil finansiere det, er I velkomne 

til at beskrive det her: 

 

 

Følgende bilag er vedhæftet:  Bornholms Tidende 26.08.19 leder: “At klynke ligger ikke til klyngen” 

DGI 2019: “Kortlægning og analyse af 4-kløver-klyngen Bornholm” 
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Næste skridt 
 

 
 

Vigtige datoer 

1. september 2019: 

Frist for ansøgninger 

 
Oktober 2019: 

Svar på ansøgning 

 
1. april 2020: 

Frist for projektplan 

 
11. maj 2020: 

Frist for ansøgninger til 

anlægsstøttte 

Hvornår ved I, om I får støtte til idéudviklingen? 

I får svar på jeres ansøgning ultimo oktober 2019. 

 
Hvad sker der, hvis I får støtte til at udvikle jeres idé? 

Så skal vi i samarbejde finde en rådgiver, som kan hjælpe jer med at udvikle 

jeres idé til et egentligt projekt med en projektplan. I har ca. fem måneder 

til at lave projektplanen, som skal sendes til sih@realdania.dk senest den 

1. april 2020. Pengene får I udbetalt løbende og proceduren fremgår af 

bevillingsbrevet. 

 
Hvad er en projektplan? 

En projektplan er et dokument, der fortæller, hvilket projekt I vil lave, hvorfor I vil 

lave det og hvordan. 

Projektplanen tilpasses det enkelte projekt, men indeholder typisk: 

 
– En konceptbeskrivelse med de gode argumenter for det nye mødested 

samt informationer om, hvilke faciliteter og aktiviteter det nye mødested 

rummer. 

– Baggrundsinformation om projektet og dokumentation for behov og 

efterspørgsel for mødestedets aktiviteter og faciliteter. 

–     Tegning/skitser af projektet . 

–     En tidsplan. 

–     Beskrivelse af ejer-/lejerforhold. 

– Beskrivelse af organisering omkring projektet – hvem er projektejer, 

hvem er involveret? 

– Et realistisk budget – hvad koster det er lave det mødested, I ønsker 

(anlægsøkonomien), hvem finansierer anlægget og hvem skal betale for 

driften, når det er færdigt? 

– En beskrivelse af sammenhængen mellem mødestedet og klyngens 

strategi. 

– En beskrivelse af, om der er kommunale planer eller strategier, som 

mødestedet skal forholde sig til. F.eks. lokalplaner eller fredninger. 

 
Fra projektplan til anlægsstøtte 

Når I har afleveret projektplanen kan I søge om anlægsstøtte. Vi støtter an- 

lægsprojekter med op til 50% af den samlede anlægssum og højst 4,5 mio. 

kr. inkl. moms. Der er frist for ansøgninger til støtte til anlægsprojekter 11. maj 

2020. 

 
Hvor kan jeg få mere at vide? 

Hvis I har spørgsmål til frister og forløb i kampagnen kan I kontakte sekreta- 

riatet på sekretariat@landsbyklynger.dk eller telefon 4019  8741. 
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