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Det langsigtede og overordnede formål

 Foreningens formål er at styrke sammenholdet i 

Skamstrup og omegn gennem kulturelle og sociale 

aktiviteter med udgangspunkt i et velfungerende 

Forsamlingshus ”Heimdal” og foreningsliv samt 

arbejde for at bevare, videreudvikle og formidle 

landsbysamfundet dets miljø og den kultur, det 

repræsenterer.



Vejen til målet fra 2004 til 2020
Ca. Investering Arbejder Fonde/puljer

Ca. beløb

2004/08 550.000 Renovering af Forsamlingshus 377.000

2008/09 700.000 Tilbygninger til Forsamlingshus 334.000

2008 161.000 Landsbyskolen/Museum 150.000

2007/18 51.000 Loppestald og tilbygning 0

2018/20 200.000 Nyt gulv, isolering og inventar 70.000

2018/20 50.000 Inventar og legeudstyr til børn 50.000

2004/20 1.712.000 981.000

2004/20 Bank lån 280.000

2004/20 Egenfinansiering og andre tiltag * 451.000

• Gaver, bidrag, salg af jordstykke og overskud fra drift

• Mange tusinde frivillige arbejdstimer har muliggjort ovenstående

• Foreningen Skamstrup Møllelaug har i samme periode investeret mere 

en 2 mio. i renovering/genopbygning af Skamstrup Mølle

• Det forventes at Holbæk Kommune færdiggør Cykelstien Skamstrup –

Mørkøv og trafikregulering i Skamstrup i 2021

• Lynhurtigt bredbånd er tilbudt alle husstande i Skamstrupområdet
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Formål Målbare indikatorer Verifikationskilder Forudsætninger og risici

Overordnet formål:

Fremme den gensidige forståelse 

og styrkelse af fællesskab 

mellem alle grupper og 

individuelle beboere i 

Skamstrup.

Antal personer der deltager i Møllens og 

Foreningen Skamstrup og Omegns aktiviteter 

og arrangementer.

Referater fra bestyrelsesmøder 

samt beretninger og referater fra 

generalforsamlinger og årsmøder. 

Medlemsstatistikker og antal aktive 

frivillige.

At lokalbefolkningen tager aktiv del i - og 

bidrager til aktiviteter der både styrker 

fællesskabet og tilgodeser den enkelte.

Specifikt formål:

Skabe de fysiske rammer for et 

dynamisk fællesskab med social, 

kulturel og kommerciel 

udfoldelse.

Anvendelsen af ”Gadejorden” i midtbyen 

som rekreativt område for alle fraktioner og 

for alle aldersgrupper i Skamstrup og 

nærområdet, udført indenfor den fastsatte 

tidsramme.

Implementering af projektet i 

overensstemmelse med tidsplanen. 

Besøgsstatistikker og brug af anlæg 

og installationer.

At Projektet ”Skamstrup Landsby-

fællesskab” gennemføres som planlagt og 

beskrevet i projekt-dokumentet og, at der 

kan tilvejebringes de nødvendige 

økonomiske fonds/puljemidler.

Beskrivelse – mål/resultater Målbare indikatorer Verifikationskilder Forudsætninger og risici

1. Den optimale udnyttelse af 

Skamstrups ”Gadejord” 

(bymidten) fastlagt.

(Se bilag 1, 1.1 og 2)

- Indhold i en driftsaftale med Holbæk 

Kommune fastlagt

- Driftsaftale underskrevet.

- Formøde med alle interessenter 

afholdt.

- Landskabsplan sammen med 

landskabsarkitekt (og interessenter) 

udarbejdet.

- Arbejdsgruppen etableret

- Projektdokument udarbejdet.

- Fonds- og puljeansøgninger afsendt

- Landzone- og byggetilladelse ansøgt

- Projektområdet byggemodnet

- Den underskrevne 

”Driftsaftale”

- Landskabsplanen

- Formelle aftaler med 

interessenter.

- Mødereferater fra 

arbejdsgruppen

- Projektdokumentet

- Fondsansøgninger/tilsagn

- Landzonetilladelse

- Byggetilladelse 

- Projektområdets præg 

Kommunen vil afgive brugsretten til 

gadejorden for en årrække, stadfæstet i en 

underskrevet driftsaftale.

Landskabsarkitekt er til rådighed.

Berørte interessenter godkender og 

accepterer landskabsplanen.

Projektgruppen har de nødvendige 

kompetencer og ekspertiser. At projektet 

indgår i en udviklingsplan for Skamstrup 

området og opnår diverse 

myndighedstilladelser.



Arbejder, materialer og udstyr Pris Bemærkninger
Jordarbejde, planering og klargøring af legeplads 40000
Legepladsudstyr 120000
Legehus og udstyr 20000
Bålhytte og muret grill 61000
Skraldespande 10000
Adgang til boldbane 10000
Anlæg af petanquebane 30000
Borde-bænkesæt og sportsudstyr 30000
Vedvarende planter, buske og træer 55000
Gravearbejde til vand og el 7000
El og VVS montørarbejde 4500
Vandforsyningsudstyr-springvand og drikkefontæne 17500
El udstyr til parkbelysning 63000
Sti til møllen anlæg 20000
Sti til møllen materialer 40000
Gadekær oprensning 80000
Gadekær sten til fyld og autoværn mod vej 70000
Formidling og indvielse 6000
Udgifter i alt 684000 Anlæg, materialer og udstyr
Finansiering:
Tilsagn fra den Lokale Aktions Gruppe (LAG) 200000
Ansøgning: Underværker-Realdania 484000
Frivillig arbejdskraft 110000 1100 timer a' kr. 100 pr. time
Projekt i alt 794000



Beskrivelse Udgift Indtægt Bemærkninger
Fast opsyn af udnævnt opsynsperson med hjælp 

fra en udnævnt assistent. Gms. 1 time pr dag i 

365 dage a’ kr. 150 pr. time 54.750 54.750 Frivillig arbejdskraft

”Heimdalernes” vedligehold af anlægget fra 

marts til oktober anslået til 4 mand i fem timer 

8 gange á kr. 150 pr. time 24.000 24.000 Frivillig arbejdskraft

Årlig offentlig inspektion af legeplads, foretaget 

og finansieret af Holbæk Kommune
2.500 2,500 Finansieret af Holbæk 

Kommune

Vandforbrug forventes betalt af Skamstrup 

Vandværk som modydelse til Vandværkets brug 

af Forsamlingshusets indkørsel. 3.000 3.000 Betalt af Skamstrup 

Vandværk

Elforbrug til parkbelysning betalt under den 

officielle gadebelysning
10.000 10.000 Betalt af Kommunen

Værdi af brugen af værktøj, maskiner og udstyr 

stillet vederlagsfrit til rådighed af 

arbejdsgruppen ”Heimdalerne”. 15.000 15.000 Vederlagsfrit

Kontant tilskud fra Foreningen Skamstrup og 

Omegn, der svarer til halvdelen af den årlige 

kontingent-indbetaling. Anvendes til indkøb af 

materialer og håndværker reparationer
14.000 14.000

Årlige besparelser de første 

år akkumuleres i en fond til 

senere indkøb og erstatning 

af nedslidt udstyr

Donationer fra brugerne af anlægget og dets 

installationer.

8.000 8.000 Som ovenfor

I Alt 131.250 131.250



Hovedaktiviteter 2020 2021 2022

Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. – juli 

2022

Aug.

Udkast til projektet

Projekt planlægning

Driftsaftale Holbæk Kom.

Myndigheds tilladelser

Lokal forankring i 

Skamstrup

Fonds ansøgninger & tilsagn

Aftale med 

Bank/Sparekasse/Kommune

Aftaler med leverandører

Projekt udførelse minus 

beplant.

Plantning og flis udlægning

Detailplan for gadekær

Implementering af plan 

gadekær

Officiel åbningsceremony



Hvilke Fonde?

www.fonde.dk

 Adgang til flere tusinde fonde med beskrivelse af formål og 

ansøgningskrav.

 Bibliotek med håndbøger og vejledning i fundraising

 Nyheder

 Events

http://www.fonde.dk/


Lokale Aktions Gruppe (LAG)

Støtter erhvervsorienterede projekter 

med fokus på jobskabelse

Har følgende fire kriterier:

 At udvikle og styrke små og mellemstore virksomheder

 At udvikle turismen for området som helhed

 At styrke entreprenørskab og iværksætterkultur

 At fastholde borgere og øge bosætningen



Realdania-Undervaerker

www.undervaerker.dk

 Støtter ”ildsjæles” gode ideer og innovative projekter i bredeste 
forstand. Projektansøgningen udarbejdes under følgende 8 punkter og 
kræver, at mindst 500 personer stemmer på projektet:

 Ideen med projektet

 Formålet med projektet

 Hvem gavner projektet og hvordan

 Hvor skal projektet realiseres

 Hvad omfatter projektet

 Hvordan er projektet organiseret

 Hvordan involveres lokalsamfundet

 Hvordan og hvor meget er stedet åbent for offentligheden

http://www.undervaerker.dk/


Hvad har vi og hvad mangler vi i Skamstrupområdet?

 Ressourcer

Fysiske
Ressourcer

Erhvervs
Ressourcer og 

Potentiale

Menneskelige
Ressourcer

Efter Hanne Tanvig 2015

Organisering 
Lokal strategisk

kapacitet

Ekstra-lokale ressourcer 
trukket ind udefra

Lokale forhold 
synliggjort udadtil



Tak for jeres interesse


