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Projekt ”Motionsbanen i Sønderskoven” i Bælum. 
 

Arbejdsgruppen 
Maja og Jens Thomsen(21437484 - majamandersen1@hotmail.com) 

Hanne og Niels Henrik Friis (22674926 - nhlu@famdyr.dk) 

Tine og Thomas Wulff Staal (41260502 - tullewulff@hotmail.com) 

 

Projekt 
Etablering af en naturmotionsbane (se link: https://www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/aktiv-i-

naturen/motion-i-naturen/motionsbaner/ ) i Sønderskoven.  

 

Hvorfor 
At sætte Bælum på landkortet indenfor sundhed og motion via sundhedsfremmende 

aktiviteter i naturen i og omkring Bælum by 

 

Potentialer I projektet 
 At få flere i lokalsamfundet og omegn herunder skoler, klubber og foreninger til 

at dyrke mere motion i naturen. 

 At understøtte igangværende initiativer i lokalsamfundet, der skal udvikle 

Bælum som attraktiv by med fokus på naturen, motion, bæredygtighed og 

sammenhængskraft. 

Opgaver i Projektet 
 Indhente inspiration til udformning, materialesammensætning mv. (er i gang) 

 Projektbeskrivelse til fundraising og kommunen ift. ansøgning, godkendelse mv. 

(er i gang) 

 Tilladelse fra kommunen og koordinering med øvrige arbejdsgrupper og 

projekter. (første kontakt er taget til kommunen) 

 Endelig optegning af banen. 

 Økonomisk oversigt – budget for projektet. 

 Ansøgninger til fonde og øvrige sponsorater. 

 Indhente tilbud fra lokale leverandører til etablering. 

 Finde lokal frivillige arbejdskraft til arbejdsdage. 

 Ny projektgruppe til promovering/billeder/træningsprogrammer, undervisning i 

banen/sikkerhed/podcast/instruktionsvideoer på you tube og mm. 

 Nedsættelse af udviklingsgruppe til fremtidige events, vedligeholdelse, drift, 

træning 

 

 

Potentielle blokeringer i forbindelse med projekt ”Motionsbanen i 

Sønderskoven” 
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 Værdiskabelse – at Rebild kommune ikke mener, at det er værdiskabende nok 

ift. kommunens egne ønsker med området og derfor ikke vil godkende projektet.  

 Prioritering af ressource – at Rebild kommune ”ikke ønsker”/vil prioritere 

tiden til at involvere sig i projektet og ligge energi og ressourcer i byer som 

Bælum. Ex. lang beslutningsproces pga. mange interessenter, gamle holdninger 

til området, traditioner, gamle underhåndsaftaler for området mv.  

 Bureaukrati – at den frivillige arbejdsgrupper mister drive og engagement pga. 

rigide procedure og det at navigere i et politisk system.  

 Det finansielle - at få tilvejebragt nok kapital fra fonde og sponsorater til 

projektet, herunder at vi kommer til at ”konkurrere” om den samme pulje penge 

med øvrige initiativer og projekter i omegnen. 

Overvindelse/håndteringen af potentielle blokeringer 
 

Arbejdsgruppen: 

 Besidder høje kompetencer i arbejdet med kompleksitet, politiske systemer og 

organisationer. 

 Alle er meget dedikeret til projektet – værdiskabelsen vil være enorm for mange 

(og kommunen skal ikke gøre meget). 

 Har en stor berøringsflade i lokalsamfundet og dermed stort netværk til frivillig 

indsats. 

 Nogen erfaring ift. fundraising. 

 Mange erfaringer i selv anvendelsen af banen og ideer til, hvordan denne viden 

kan bredes ud, anvendes og udvikles for flest mulige. 

Projektet: 

 Støtter op om byrådets vision for 2025 om et sundt liv i en sund kommune.  

 Der er et behov og en stor efterspørgsel på sundhedsfremmende aktiviteter i 

byen (der er lige startet tabata hold op med stor succes) 

 Motionsbanen vil gøre byen mere attraktiv for mange målgrupper (ligesom den 

netop anlagte kunststofbanen trækker fodboldklubber til fra oplandet).  

 Mange stærke kræfter i byen (altid stor opbakning til bl.a. nyt supermarked, 

kampen for bevarelsen af skolen osv.  

 En by der vil gøre sig selv mere attraktiv 

 Området er oplagt og vil være en naturlig del af skoven og de øvrige initiativer 

der er i gang.  

 

Med venlig hilsen 

Udvalget  


