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Baggrund 

Efter at vi lavede et stort arbejde for at få blomst nr. 1 og fik den i 2013, har vi arbejdet videre med 

planerne fra vores udviklingsplan ”Branderup år 2020”. Udviklingsplanen blev lavet i 2008. 

Arbejdet med blomst nr. 2 startede i 2015, og vi udarbejdede en spørgeskemaundersøgelse både ud 

fra kriterierne i manualen og også med henblik på at evaluere udviklingsplanen og lave en revideret 

udgave. 

Vi fik spørgeskemaundersøgelsen færdig i slutningen af 2015 og begyndte at arbejde videre med 

kriterierne i begyndelsen af 2016, men så blev der lavet ændringer i programmet, og i 

arbejdsgruppen blev vi derfor enige om at holde en pause med arbejdet, indtil vi fik klarhed over, 

hvilke krav vi skulle opfylde. Så vi brugte resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen til at evaluere 

udviklingsplanen, og den nye udviklingsplan blev trykt i foråret 2017. 

Samtidig har vi arbejdet hårdt med planerne for vores næste store projekt ”Branderup By- og 

Aktivitetspark”, derfor har arbejdet med blomsterne ligget stille i hele 2017. 

Nu er finansieringen til Branderup By- og Aktivitetspark næsten på plads og der er søgt en masse 

tilladelser, så vi regner med at gå i gang her i foråret 2018.Vi afholdt et borgermøde her i januar for 

at fortælle Branderups borgere det nyeste om planerne for By- og Aktivitetsparken og for at lave 

aftaler om tilskud og frivilligt arbejde. 

Der laves også cykelsponsorløb og skrotindsamling i april/maj for at få den sidste finansiering på 

plads. 

Efter den nye manual vælger vi nu at søge om alle de sidste blomster samtidig, da vi fandt ud af, at 

det burde være muligt for os at opnå, da vi er så langt i processen omkring strategi og udvikling.Vi 

vedlægger den nye udviklingsplan fra 2017 og projektbeskrivelsen til ”Branderup By- og 

Aktivitetspark.  

 

.  



 

 



Niveau 2 og 3 handler om i igangsætte og implementere tiltag, der skaber synlig udvikling, glæde 

og motivation hos borgerne samt omgivelserne. 

 

Kriterier: 

 Kulturel mangfoldighed 

 Udstråling/image 

 Imødekommenhed 

 Kommunikationsplan 

 

Kulturel mangfoldighed 

 

Branderup og Omegn skal være kendetegnet ved en kulturel mangfoldighed. Det skal være et sted, 

hvor det lokale fællesskab og sammenhold gør området til et godt sted at bo og bosætte sig. 

Vi satser også meget på at gøre Branderup så attraktiv et sted at bosætte sig, at vore unge vil flytte 

tilbage efter endt uddannelse. 

Branderup skal brandes på smuk natur, tilgængeligheden til naturen, aktiviteter, bevægelse og 

kulturelle tilbud for alle, god skole og børnehus, gode faciliteter såsom Aktivcentret. 

Fra Branderup kan man på ca. en halv time nå en række større byer med f.eks. kulturelle tilbud 

(koncerter m.m.), der ikke er i Branderup og Omegn. 

Der er mange mindre erhverv og aktive landbrug i Branderup og Omegn, og der er en god 

iværksætterdrift i området. 

Branderup er kendt for at være et aktivt landsbyområde med meget frivilligt engagement og 

fællesskab, og vi er gode til at løfte i flok.  

 

Branderup og Omegn har et rigt kulturliv: 

 

Branderup Friskole er en skole fra 0.- 8 kl., der lægger megen vægt på musik, fortælling og 

kreativitet. De har også en SFO tilknyttet. Skolen har åben morgensang for alle interesserede en 

gang om måneden. I dette skoleår er der 90 elever. 

Børnehuset Udeliv er en certificeret friluftsinstitution med stort fokus på motorik og natur. Der er 

55 børn fra 0-6 år. De tilbringer megen tid rundt i lokalområdet f.eks. i Kirkeskoven, hvor der er 

bålhytte med sheltere, som de bruger meget. De er nabo til skolen og Aktivcentret og bruger begge 

dele.   



Branderup Menighedsråd arrangerer foredrags- og musikarrangementer i samarbejde med 

Agerskov, Arrild og Toftlunds Menighedsråd, og er meget engagerede i at nytænke kirkens 

opgaver. 

Branderup Pensionistforening arrangerer ugentligt eftermiddag med kortspil, kaffe og hygge. Der 

er også månedlige eftermiddagsmøder med foredrag og der er læsekreds månedligt samt udflugter. 

Der er stor tilslutning til deres arrangementer. 

Bovlund Teaterforening arrangerer friluftsteater med store forestillinger, der involverer mange 

personer både fra Bovlund og omegnen. De arrangerer også børneteater og andre 

teaterforestillinger. Forestillingerne trækker rigtig mange tilskuere fra et større område. Foreningen 

arrangerer også fællesspisning og andre sammenkomster i Bovlund Forsamlingshus. 

 

Støtteforeningen for Friskolen arrangerer også både koncerter og andre kulturelle arrangementer i 

Branderup Aktivcenter til støtte for Friskolen. De er bl.a. også med til at lave julearrangement med 

tombola, salgsboder, juletræ og juleposer til børnene. De laver også arrangementer som bankospil 

m.m. for at skaffe penge til at støtte skolen. 

Branderup Ungdoms- og Idrætsforening arrangerer fastelavnsfest og 5 dages byfest samt 

gymnastikopvisning med mange deltagere foruden deres andre foreningsaktiviteter, der omfatter 

bevægelse og aktiviteter for alle aldre. Bl.a. fodbold, gymnastik, yoga, klub, badminton og andre 

idrætsaktiviteter. 

Lokalhistorisk Arkiv samler historiske data, afholder årsmøder med interessante foredrag samt 

udflugter til interessante steder, både historisk og kulturelt. De har lokaler i Branderup Aktivcenter 

og har åbent 1 aften om måneden, hvor man kan komme på besøg. Man kan også ringe og aftale, 

hvis der er nogle specielle oplysninger, man leder efter. 

Lokalråd/Borgerforening afholder Sankt Hans fest med båltaler hvert år. 

De afholder også fællesspisninger i samarbejde med madhold, Støtteforening og Pensionistforening. 

Lokalrådet og udvalg under Lokalrådet arbejder løbende med områdets udvikling i forhold til 

borgernes ønsker og visioner bl.a. Blomstrende Landsby og projekter såsom søer og stier samt 

Branderup By- og Aktivitetspark. De står også for kontakt og dialog med kommunen. De arbejder 

også med forskønnelse og nedrivning samt trafiksikkerhed og alle andre temaer i et område som 

Branderup og Omegn. 

Branderup Aktivcenter med multihal, it-lokale, klublokale til Idrætsforening, mødelokaler, 

fodboldbane. Der er direkte adgang fra skolen til Aktivcentret, og det ligger lige ud til skolens 

legeplads. Skolen er den største bruger af Aktivcentret foruden Idrætsforeningen og Børnehuset. 

Men Branderup Aktivcenter kan også lejes af private til sportslige aktiviteter og børnefødselsdage, 

og den kan også lejes til store fester med mere end 100 deltagere. Den er bygget næsten 

udelukkende af frivillige og blev indviet i 2006, og den er et meget stort aktiv for hele området. Den 

er det største samlingssted i området, og der kan foregå 2 aktiviteter i hallen ad gangen, da den er 

forsynet med en hejsevæg. 



Branderup Forsamlingshus udlejer lokaler til fester og arrangementer og kan rumme ca. 110. Man 

kan bestille kaffebord til begravelser og møder. Det fungerer også som valglokale. Det fungerer 

som et nøglehus, man lejer, og så bestemmer man selv, om der skal laves mad på stedet eller mad 

udefra. Det drives af engagerede frivillige, der gør et stort arbejde for at vedligeholde det. 

Derudover er der flere foreninger bl.a. Agerskov/Branderup Venstrevælgerforening, FDF 

Arrild/Branderup, der har et nyt klubhus i nabolandsbyen Arrild, Branderup Rideskole samt 

forskellige initiativer på privat basis f.eks. cykelklub, krolfklub og gåklub. 

 

Branderup og Omegn har gode samlingssteder til mange former for aktiviteter: 

Branderup Aktivcenter 

Branderup Forsamlingshus 

Rurup Forsamlingshus 

Bovlund Forsamlingshus 

Branderup skole 

Der er overnatningsmuligheder på Agerskov kro. 

Vi har primitive overnatningsmuligheder i vor bålhytte i Kirkeskoven og i shelter ved Møllesøen. 

Der er rigtig gode muligheder for gå- og vandreture i skøn natur. Der er et udbygget stisystem og 

kort er tilgængelig på hjemmesiden. 

Frivillige: 

Der er stor opbakning til frivilligt arbejde i de enkelte foreninger specielt hvis det drejer sig om 

enkeltstående, godt beskrevne opgaver. Nye frivillige findes fortrinsvis ved personlig kontakt.  

Der er i dag en række frivillige, der bruger rigtig meget tid på det frivillige arbejde, men en 

brugerundersøgelse klarlægger, at der er mange, der gerne vil være frivillige. Vi skal bare sørge for, 

at de kan være frivillige med det, de har interesse for og sørge for at opgaver er godt beskrevet og 

afgrænsede. Det er ikke så nemt at finde nye, der gerne vil sidde i bestyrelser f.eks., så det er meget 

vigtigt, at vi bliver rigtig gode til at uddelegere opgaver, så det ikke bliver så tung en post at sidde i 

en bestyrelse. 

Der er plads til at komme med nye ideer og få hjælp til at sætte dem i gang. 

Lokalrådet inddrager løbende borgere og foreninger i beslutningsprocesser og erfaringsudveksling 

og bidrager til øget samarbejde på tværs af foreninger m.m. Der arbejdes stadig på at udbygge 

samarbejdet imellem foreningerne. I så lille et samfund er vi nødt til at samarbejde for at 

arrangementer ikke skal kollidere. 

Friskolen og Børnehuset holder jævnligt forældremøder og har aktive forældrebestyrelser. 

Foreningerne holder jævnligt medlemsmøder og generalforsamlinger i samarbejde med andre 

foreninger, hvor medlemmerne kan få indflydelse på det kommende arbejde. 



Udstråling, image: 

 

Branderup er kendt for sammenhold, Arla, byfesten, Friskolen, Aktivcentret, Børnehuset, 
dåseindsamling, aktive borgere med et godt fællesskab, at man med sammenhold og indsats har fået 

nye ting i gang. I Branderup er vi gode til at tage initiativer og føre ting ud i livet, bl.a. har vi 

afholdt Åben Landsby, hvor vi inviterede folk bl.a. fra København. 

Branderups motto er: ”Vi kan, vi vil, vi gør” 

Branderup er et aktivt samfund, hvor der er plads til alle, og hvor en række ildsjæle gør en indsats 

for at udvikle det, vi har. 

Flot natur, stier og søer, bålhytter, shelter, en dejlig kirkeskov, der bruges af mange børn.  

Folk kender hinanden og hjælper hinanden. Der er fællesskab og sammenhold omkring 

arrangementer, som f.eks. byfesten.   

Der er god opbakning til f.eks. fællesspisning.  Det er et dejligt lille samfund, hvor fællesskabet er i 

højsædet. Lokalrådet og andre foreninger sørger for flagning langs vejen ved konfirmation, byfest 

og andre større arrangementer. 

Der er ildsjæle og gåpåmod. Der er aktive foreninger med meget frivilligt engagement. Det er nemt 

at få frivillige til at hjælpe, hvis vi beder om hjælp til konkrete opgaver. 

Der er mange muligheder for nye boliger. I Branderup er der behageligt, roligt og trygt. De fleste 

huse er vel vedligeholdt, og der er i øjeblikket gang i et generationsskifte. Dem der flytter til byen 

og køber hus er unge mennesker. 

Inde i landsbyen fylder Arla en del, men de er i øjeblikket i gang med at forskønne deres område, så 

det fremstår pænt og ryddeligt. 

Branderup Aktivcenter, Friskolen og Børnehuset fremstår også pænt og velvedligeholdt. Og man 

kan se, at det er der, der er aktivitet. Der er et projekt i gang med at udvide legepladsen og få 

etableret Branderup By- og Aktivitetspark. Det vil binde byen bedre sammen og blive et grønt 

åndehul for hele området. 

Der er dog også enkelte huse, der ikke bliver ordentlig vedligeholdt, og hvor der er rodet. I de sidste 

5-6 år er nogle gamle huse, der har været til salg, blevet købt af udlejere, der ikke sætter dem 

ordentligt i stand, og derfor er det et meget skiftende klientel, der lejer dem. De bliver sjældent 

boende så længe og er derfor svære at integrere. Vi vil meget gerne gøre mere for at forskønne 

byen, og vi har også henvendt os til kommunen for at få 2 huse revet ned, men kommunen er meget 

langsomme og derfor er det ikke lykkedes for os endnu, da husene så er blevet solgt på 

tvangsauktion, inden kommunen fik gjort noget. Og det er meget svært at få gjort noget ved 

ejendomme, der er dårligt vedligeholdt, hvis ikke ejerne selv er interesserede. Men vi vil blive ved 

med at holde øje og henvende os til kommunen. 

Vi vil gerne igen igangsætte en kampagne for forskønnelse af facader og forpladser evt. med en 

præmiering. 

Der mangler også boliger til ældre mennesker, der ikke længere kan klare et stort hus. Vi vil gerne 

arbejde videre med ældreboliger med fællesskabstanke f.eks. et seniorbofællesskab. 



Vi vil også gerne arbejde med transport, da det er ret umuligt at komme nogen steder uden bil. Vi 

arbejder med tanken om busfællesskab og indkøbsordning via Pensionistforeningen. 

Vi arbejder også med byporte, hvor vi gerne vil opstille en byport med udskiftelige bannere og 

blomster. Det er ikke færdigt, fordi kommunen ikke har taget stilling endnu. Vi har svært ved at få 

tilladelser, da kommunen helst vil ensrette byporte og ikke får fundet ud af, hvad det er, de vil have. 

Vi arbejder også i øjeblikket med trafiksikkerhed. Vi har fået anlagt en sti fra Sandbjergvej til 

Kirkeskoven, men vi mangler det sidste stykke hen til parkeringspladsen. Her i foråret vil der blive 

lavet hastighedsmålinger på Løgumklostervej, og vi satser meget på at få en farvet hævet overflade i 

krydset Løgumklostervej/Branderup Bygade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imødekommenhed 

 

Da vi blev færdige med den første udviklingsplan i 2008, nedsatte vi forskellige arbejdsgrupper, der 

beskæftiger sig med de forskellige indsatsområder. Deriblandt også en gruppe, der beskæftiger sig 

med sundhed både fysisk og mentalt.  

Der er en gruppe, der lavede og vedligeholder løbe- og vandreruter. De afmærkede dem og har lavet 

kort over dem. De vedligeholder nu kortene. 

I dag findes kortene på vores hjemmeside Branderup.dk, hvor de kan downloades. Nye borgere får 

dem også i papirform, når de flytter til Branderup. 

For at gøre det nemmere for tilflyttere at falde til i Branderup har vi et ambassadørkorps, der 

besøger nytilflyttere og nyfødte. 

Vi har muleposer og kuglepenne med Branderups logo. Og vi fik lavet etiketter med et tegnet motiv 

fra Branderup til en Branderupvin, der kan købes hos købmanden i Agerskov. 

Ambassadørerne har en gade eller et område, hvor de holder øje med, om der kommer tilflyttere og 

også nyfødte. De besøger så de pågældende med en mulepose med velkomstbrochure, 

udviklingsplan, Branderupvin, kuglepenne, vandrekort og foldere fra menighedsrådet og 

Forsamlingshuset, folder vedr. Lokalrådet og tilbuddet om at komme med på vores mailliste. 

Ambassadøren inviterer samtidig nytilflytterne til den førstkommende fællesspisning, hvor de 

deltager gratis eller evt. til sønderjysk kaffebord i byfesten, hvis det er om sommeren. Og 

ambassadøren sørger for, at de har nogen at sidde sammen med. Hvis tilflytterne ikke har samme 

alder eller interesser som ambassadøren, sørger denne så vidt muligt for, at de får kontakt til andre 

på samme alder. De introduceres også til hjemmesiden Branderup.dk samt facebooksider, hvor der 

er alle mulige oplysninger vedr. Branderup og foreningslivet og med links til andre relevante sider. 

Ambassadøren besøger også hjem med nyfødte med en mulepose med et håndklæde med 

Branderups Logo ”Vi kan, vi vil, vi gør” i enten lyserød eller lyseblå og hjemmestrikkede 

babysokker i passende farver. Sokkerne strikkes af en ældre dame på frivillig basis. De får også 

brochure fra Børnehuset samt fra Menighedsrådet omkring barnedåb. 

Da ambassadørerne har det område, de bor i, går det rimelig godt med at få besøgt alle nytilflyttere 

og nyfødte. Der er en tovholder, der sørger for poserne, og vi hjælper hinanden med at give besked. 

Det er ikke muligt at få besked fra kommunen, når der kommer nytilflyttere. 

Udviklingsplanen fortæller om Branderup og om de ting, vi har fået lavet, og beskriver alle dele af 

Branderup sogn og om de visioner, vi har og de projekter, der er på bedding. 

Velkomstbrochuren fortæller om foreninger, institutioner, kirken og den største arbejdsplads Arla 

og har kontaktinformation til de forskellige foreninger og institutioner. 

Foldere om stier og cykel/vandreruter har kort og tekst om, hvad man kan se undervejs. 

Branderup er ikke noget turistmekka, men vi har fået støtte til at købe 2 cykler, der står på 

campingpladsen i Arrild, og som man kan låne. Branderup er fint for cykelturister, og der er 



primitive overnatningssteder i smuk natur i Kirkeskoven og ved Møllesøen og også en sø med 

bålhytte ved Fyrvænget.   

Hjemmesiden Branderup.dk fortæller meget om Branderup sogn både med fælleskalender og 

nyheder, oplysninger om foreninger, institutioner, erhverv, udvikling samt links vedr. huse til salg 

og leje samt links til andre relevante hjemmesider f.eks. Branderup Aktivcenter, Bovlund Teater- og 

Foredragsforening m.m. 

Næsten alt i Branderup sogn laves af frivillige, dog har vi en landsbypedel ansat af kommunen, der 

kommer 1 dag hver anden uge. Det er også et resultat af et stort arbejde, vi har lavet for nogle år 

siden. Landsbypedellen er en seniorjobber. Vi kan også få hjælp fra kommunen fra Jobcentrets 

arbejdshold til veldefinerede og afgrænsede opgaver f.eks. maling af vore hytter. Branderup har et 

rigt foreningsliv med tilbud til borgere i alle aldre. Der er også vilje til at prøve nye veje. Hvis man 

ikke ønsker at være med i det lokale fællesskab, bliver det også respekteret. Man kan være med så 

lidt eller så meget, man har lyst til. Men iflg. vores spørgeskemaundersøgelse vil de fleste godt være 

med i fællesskabet på en eller anden måde. 

Vi har 3-4 fællesspisninger pr. år, der arrangeres af forskellige foreninger somme tider sammen med 

et musik- eller kulturarrangement. Der er en gruppe, der samler dåser og skrot og understøtter 

Friskolen, Forsamlingshuset og Aktivcentret. De har i årenes beløb samlet rigtig mange penge til 

frivilligt arbejde. 

Vi har også etableret en facebookside specielt henvendt til fraflyttere for at orientere dem om, hvad 

der sker i Branderup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunikationsplan 

 

God kommunikation er meget vigtig overalt, men specielt i et lille samfund, hvor god opbakning til 

projekter og arrangementer er nødvendig, er det utrolig vigtigt. Specielt også for at undgå 

sammenfald af arrangementer. Det er meget vigtigt hele tiden at informere om begivenheder og 

tiltag. Fortælle den gode historie og få skabt positiv medieomtale. 

Det kan være meget svært at nå ud over nærområdet. Det skal være meget exceptionelt, hvis det 

skal nå nationalt niveau. I Branderup er det kun opnået et par enkelte gange bl.a. med Åben 

landsby, hvor københavnere og andre byboer blev inviteret på weekendophold. 

 

Målgrupperne for kommunikation: 

 Borgere i Branderup og Omegn 

 Foreninger  

 Erhvervsdrivende 

 Tilflyttere og folk udenfor Branderup 

 Kommunen 

 Institutioner 

 

Kommunikationsplatforme: 

Vi anvender i dag mange forskellige platforme, men måder at kommunikere på er under hastig 

udvikling, så vi må følge med tiden for at være effektive til at kommunikere og nå flest mulige. 

Prisen spiller også en afgørende rolle, da der sjældent er mange penge til rådighed. 

I dag anvender vi følgende platforme: 

 

Digitale: 

 Branderup.dk, Branderup Aktivcenter.dk og andre relevante hjemmesider 

 Facebook 

 E-mail 

 Forældreintra 

 Sms-kæder 

 TV-syd 

 Informationsskærm i Branderup Aktivcenter 

 Informationstavle i Agerskov ved købmanden 

Analoge: 

 Udviklingsplan, projektbeskrivelser 



 Velkomstfolder 

 Folder med vandre- og cykelture 

 Pressemeddelelser (Ugeavisen, Digeposten, Jydske Vestkysten 

 Opslag i Branderup Aktivcenter, informationstavle, stander ved adgangsveje 

 Annoncer 

 Kirkebladet 

 Husstandsomdeling (det er dog meget svært i dag på grund af omfang og tidsfrister) 

 

Mødesteder: 

 Branderup Aktivcenter 

 Skolen 

 Børnehuset 

 Foreninger 

 Forsamlingshus 

 Kirken 

 Lokalhistorisk Arkiv 

Til de fleste af mødestederne er det nemt at nå ud med digital information i form af hjemmeside, 

mailgrupper, facebook, forældreintra. Derudover sætter vi opslag op i informationstavle i landsbyen 

og opslag i Branderup Aktivcenter. Kirken bruger Kirkebladet men også vore digitale 

kommunikationsformer. 

Vi bruger meget de digitale kommunikationsformer, da vi så også kan følge med i, hvor mange der 

ser opslagene. 

Information om arrangementer: 

Primært informeres der via hjemmesiden, hvor der er en fælles arrangementskalender og via 

maillister, opslag i informationstavle og i Branderup Aktivcenter på informationsskærm samt 

facebook og skolens og Børnehusets intra, samt i enkelte tilfælde via annoncer. Ved større 

arrangementer prøver vi at få det med i Radio Syd og indslag i TV syd. 

Vi prøver at målrette kommunikationen efter modtagerne, men ofte prøver vi at få det ud gennem 

flere forskellige kanaler, så vi rammer så mange målgrupper som muligt. De unge kommunikerer jo 

mest med deres telefon, men efterhånden gælder det rigtig mange folk. Så mail og facebook samt 

Messenger og sms er en meget vigtig del. 

Når vi kommunikerer med kommunen er det mest via personlig henvendelse eller mail.  

Vi arbejder med kommunen omkring deres hjemmeside. Vi ønsker, at de optager hvert 

lokalsamfund på Toender.dk med en præsentation af lokalsamfundet og links til deres hjemmesider. 

Der skal være en tekst og nogle billeder valgt af lokalsamfundene. Kommunen har for længe siden 

sagt, at det skulle de nok få etableret, men det er ikke blevet til noget endnu, men vi arbejder videre 

på det via kommunen landdistrikts- og bosætningsudvalg. 



I vores spørgeskemaundersøgelse blev der spurgt en del efter vores blad ”Aktivbladet”, der ikke 

bliver lavet mere. Der er nogle steder, hvor man stadig husstandsomdeler den slags blade, men det 

kan ikke lade sig gøre mere for os med udbringning på grund af pris, udbredelse og tidsfrister. Hvis 

det skal startes igen, så skal man samle et korps af frivillige, der uddeler det. 

Vi prøver at indsamle så mange emailadresser som muligt. Alle tilflyttere bliver spurgt, om de er 

interesserede i at få nyheder på mail. Så vi laver regelmæssigt en form for nyhedsbrev og sender ud 

via mail, hjemmeside og facebook, og alle foreninger er flittige til at sende, når de f.eks. har et 

arrangement. Vi har en arrangementskalender på Branderup.dk, hvor vi samler alle arrangementer. 

Vi gør meget for, at arrangementerne ikke skal kollidere. Efterhånden er der også foreninger 

udenfor Branderup, der gerne vil have sendt ud via vore maillister. 

Alle foreninger samles hvert år for at lave et årshjul, hvor vi sætter alle planlagte arrangementer i 

kalenderen. Vi har netop afholdt et møde på foranledning af BUIF, hvor vi fik lavet 

arrangementskalender for resten af året og aftalt, hvordan vi vil kommunikere omkring 

arrangementerne. Vi har udnævnt facebooksiden Branderup Nyt til den officielle side, hvor der 

bliver gjort reklamer for arrangementer og tiltag, og så får hver forening en person, der kan lægge 

op på siden. På sådan et møde går det også op for alle, hvor meget, der egentlig sker i vores lille 

lokalsamfund. 

På mødet fik vi også talt om fremtidens kommunikation, og der blev der foreslået at lave live-

streams, der kan sendes ud på mail og via facebook som reklame for arrangementer og tiltag. 

Hvis man har en nyhed, en invitation eller bare meddelelser, så sender man oplysningerne til 

tovholderen, der så sender ud pr. mail, til hjemmesiden og til facebook. 

De fleste foreninger er gode til at sende deres nyheder ud, men det kan sagtens udvikles, så alle 

foreninger tænker over, at bruge så mange platforme som muligt. Vi kunne godt tænke os, at f.eks. 

menighedsrådet, der er fælles for 2 sogne, bliver bedre til at bruge vores platforme.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niveau 4 

 

Vision 

 

I vores udviklingsplan har vi en overordnet vision, der så er konkretiseret i indsatsområder og 

prioriteringer indsat i en tidsplan. 

 

Vores overordnede vision lyder således: 

”Vi kan. Vi vil. Vi gør. 

I Branderup er menneskene i centrum. Det er vigtigt, at vi alle sammen trives og drager omsorg for 

hinanden. 

Når vi kan glædes og se det positive i hinanden og de små ting i hverdagen, så er platformen, 

hvorfra vi skal erobre verden, skabt. 

Vi ved, at vi er sårbare og små alene, men vi ved også, at vi er meget stærke, når vi står sammen. 

Gang på gang har et stærkt fællesskab og sammenhold vist os, at vi er stand til at opnå det 

uopnåelige. 

Denne erfaring vil vi bygge videre på og lade følge os ind i fremtiden. 

”Vi vil skabe en levende by, hvor glæde, trivsel og aktivitet er nøglebegreber.” 

 



Udviklingsplan 

Udviklingsplan 2017 

Spørgeskemaundersøgelse 

For at kunne evaluere og få lavet en ny udviklingsplan til afløsning for planen fra 2008, startede vi 

med at afholde et borgermøde igen, hvor vi fortalte om vore visioner og planen om at lave en 

spørgeskemaundersøgelse, så flest mulige borgere i området kunne ytre deres ønsker og behov og 

også undersøge tilfredsheden med det, der allerede er lavet. 

Der blev nedsat en gruppe, der foruden at lave spørgeskemaundersøgelsen også skulle lave 

arbejdet med Blomstrende Landsby. 

Spørgeskemaet blev husstandsomdelt i Branderup sogn og så vidt muligt personligt afhentet. Der 

var en besvarelsesprocent på ca. 35%. (spørgeskema vedlagt) 

Besvarelserne blev gennemgået og de forskellige udsagn blev opstillet og prioriteret efter 

hyppighed. 

Helt overordnet var der stor tilfredshed med den eksisterende udviklingsplan. 

Vi kunne ikke bare tilrette den gamle udviklingsplan, da den var lavet af firmaet ”Grobund”, der 

ikke længere eksisterer og var lavet i nogle systemer, vi ikke havde adgang til. 

Så derfor er den nye udviklingsplan lavet fra bunden af frivillige med ganske få undtagelser, der er 

overført fra den gamle udviklingsplan. Vi søgte og fik 75% af udgifterne til trykning af planerne hos 

Landdistriktsudvalget i Tønder Kommune.  

Planen blev færdig i april 2017 og bliver brugt til udlevering til nytilflyttere og f.eks. offentlige 

myndigheder. Den ligger på www.Branderup.dk/Udvikling og ligger i Branderup Aktivcenter, så 

borgerne kan tage et eksemplar. 

Vores udviklingsplan indeholder både visioner og strategier. Delmålene er sat op i 6 forskellige 

indsatsområder og prioriteret samtidig med der er lavet et tidsskema. (Udviklingsplanen 

vedlægges) 

Der er nogle punkter, som er igangsat fra den første udviklingsplan, der figurerer igen i den ny 

udviklingsplan, fordi det er emner, der fortsætter og kræver stadig vedligehold f.eks. kampagne 

for forskønnelse af facader og forpladser samt foreningssamarbejde og modtagelse af nytilflyttere. 

Og det er nødvendigt med en stadig dialog med kommunen om mange forskellige emner så som 

nedrivning, forskønnelse, trafiksikkerhed m.m. 

Vi har i tiden fra 2008, hvor udviklingsplanen blev færdig arbejdet utrætteligt for at opfylde ønsker 

og prioriteringer fra de 6 Indsatsområder. 

Udviklingsplanen er et meget vigtigt og strategisk redskab, da den er lavet af og for borgerne i 

Branderup sogn. Den bliver både brugt som et informationsredskab, men også som bidrag til 

http://www.branderup.dk/Udvikling


kommuneplaner og som redskab til drøftelse af visioner både med borgerne og offentlige 

myndigheder. 

Vi har i mange år arbejdet strategisk for at få kommunen til at være med til en ordentlig 

landdistriktspolitik og sætte handling bag ordene. Forhåbentlig har det båret frugt nu, da der efter 

kommunalvalget er nedsat et politisk udvalg ”Landdistrikts- og bosætningsudvalg”, hvor 

landdistriktsudvalget før har været en del af Kultur- og Fritid. Det nye udvalg består af lokale 

repræsentanter og politikere og hører under Økonomiudvalget. Så det venter vi os en del af i 

arbejdet med udvikling af landdistrikterne. For arbejdet har været meget besværligt og 

frustrerende. 

Vi vedlægger en liste over opgaver, der er fuldført eller igangsat siden udviklingsplanen blev 

lavet. 

 

 

 

 

 

Strategi 

 

Der er udarbejdet strategier for alle punkter, prioriteret i udviklingsplanen fra 2017 – 2020 under 6 

indsatsområder. 

Byudvikling, infrastruktur og byforskønnelse 

Sundhed og trivsel 

Service og erhverv 

Natur og rekreative områder 

Uddannelse og friskole 

Foreningsstruktur og netværk 

Under de seks indsatsområder er der følgende eksempler på planlagte tiltag i perioden fra 2017 – 

2020: 

Indsatsområde 1: Byudvikling, infrastruktur og byforskønnelse 

 

 

 



Byporte: 

Vi har fået lavet et oplæg til byporte, hvor vi gerne vil have udskiftelige bannere i en ramme, der er 

belyst nedefra. Vi har igennem flere år været i dialog med kommunen for at få tilladelse til at sætte 

dem op. Kommunen har ønsket at få lavet regler på området, og de er meget langsomme til at få 

noget i gang. Vi rykker dem jævnligt, men initiativet er i øjeblikket hos dem. 

Vores mål på området er, at vi senest i 2020 skal have byporte med udskiftelige bannere ved alle 

indfaldsveje. 

 

Byggegrunde: 

Her har vores strategi været at starte en dialog med kommunen. Det startede vi allerede med i 2012. 

Vi ønskede at overtage jorden og selv byggemodne, da prisen på byggegrundene var alt for høj i 

sammenligning med priser fra andre små landsbyer i kommunen. Vi har hele tiden været i dialog 

med kommunen og to gange har vi fået tilbudt området til prisen på landbrugsjord, men det er ikke 

muligt for os at overtage til den pris, for så vil det ikke være muligt at sælge billige grunde. 

Det problem, vi ikke har kunnet gøre noget ved, er at kommunen ikke vil byggemodne, før de er 

solgt, og loven siger, at der ikke må tabes penge på grunde, der ikke er byggemodnede. I andre byer 

både store og små sælges byggegrundene billigere, fordi der er byggemodnet mange grunde, og når 

de har ligget usolgt i 3 år, så må kommunen gerne tabe penge på dem. 

Vores delmål på området var at gøre grundene rigtig attraktive, og det har vi gennemført med at 

lave en sø og en bålhytte på området i 2012. 

Vores mål vedr. byggegrundene er, at vi vil kunne tilbyde grunde, der er attraktive og billige senest 

i 2020.  

Disse mål arbejder vi på at opfylde allerede her i 2018 ved 2. etape af Branderup By-og 

Aktivitetspark samt en aftale med kommunen vedr. byggegrundene. 

Disse aktuelle projekter beskrives nærmere i afsnittet med projekter. 

 

Igangsættelse af kampagne vedr. forskønnelse: 

Vi har tidligere haft en kampagne, hvor vi selv skaffede penge, hvor borgerne så kunne søge om 

50% af materialeudgifterne til forskønnelse af facader og forpladser. Da kommunen ikke får så 

mange penge i puljen til nedrivning og istandsætning er det ikke så nemt at skaffe penge til det i 

øjeblikket. 

Vores mål på området er, at vi inden 2020 får igangsat en ny kampagne, men da vi i øjeblikket er 

meget hængt op af projekter ligger det lidt stille. 

Cykel-gangsti langs Tingvej 

Det handler om at få en sikker gangsti fra Skole/børnehus til kirkeskoven, hvor Børnehuset er flere 

dage hver uge. 



Vores mål er at få en sikker gangsti på hele strækningen i 2018. Projektet beskrives nærmere i næste 

afsnit om projekter. 

Hævet flade ved Løgumklostervej 

Vores mål på dette område er, at der inden udgangen af 2018 er en farvet, hævet flade på 

Løgumklostervej. Projektet beskrives nørmere i næste afsnit om projekter. 

 

Indsatsområde 2: Sundhed og trivsel 

Vedligeholdelse af gå-løbetursfoldere 

Modtagelse af nytilflyttere og nyfødte 

 

Indsatsområde 3: Service og erhverv 

Dialog med Arla 

Vi har en stadig forbindelse med Arla, og de deltager også altid på vores generalforsamling, og vi 

sørger for at informere dem om vore planer og tiltag. 

 

Dialog med kommunen vedr. erhvervsgrunde 

Der er ikke lige i øjeblikket brug for mere erhvervsjord, da Arla har udvidelsesmuligheder på den 

jord, de allerede har, og der er ledige værkstedsbygninger både på landet og i landsbyen, så det 

ligger lidt stille i øjeblikket. 

 

Indsatsområde 4: natur og rekreative områder 

Branderup By- og Aktivitetspark 

Projektet omfatter anlæg af en park med en lille skov, stier, beplantning, multibane, udendørs 

fitness, petanquebane og en aktivitetsplads med lille boldbane, amfiteater med tunneller indeni, 

motorikbane med netkravler og nogle trælegeredkaber. 

Vores mål er, at parken skal stå færdig i efteråret 2018. Vi er i den afsluttende fase med at søge 

finansiering og tilladelser. Vi afholder både cykelsponsorløb og skrotindsamling her i foråret og får 

forhåbentlig samlet de sidste nødvendige midler. Vi venter også på en ny lokalplan, der skal give os 

de nødvendige tilladelser. Projektet beskrives nærmere i næste afsnit om projekter. 

 

Indsatsområde 5: Uddannelse og friskole 

Udbygning/vedligehold og udnyttelse af skolens og Aktivcentrets faciliteter incl. it-infrastruktur 

 



Indsatsområde 6: Foreningsstruktur og netværk 

Oprettelse af udviklingsselskab 

Vi har opfyldt målet om at oprette et udviklingsselskab, men vi har endnu ikke haft så meget at 

bruge det til, da jorden til byggegrundene ikke er blevet overdraget til os, og jorden til byparken 

ikke må ejes af et kommercielt selskab, så den er overdraget til Branderup Lokalråd. 

Vores mål med udviklingsselskabet er, at det på sigt skal komme til at eje en ejendom til brug som 

prøvebolig og iværksætterhus, men det er der ikke lavet et projekt på endnu. Det skulle meget gerne 

være i samarbejde med kommunen. 

Udvikling af kommunikation 

Hele tiden søge oplysninger og være på forkant med nye kommunikationsmetoder, der egner sig til 

foreninger og frivillige. 

Styrkelse af foreningsstruktur og netværk 

Vi afholder årlige møder, hvor alle foreninger samles og laver et årshjul og udveksler ideer og 

erfaringer samt taler om yderligere samarbejde. Vi har afholdt møde den 19. april, hvor der er lavet 

planlægning for resten af 2018 og en del af 2019. 

 

 

 



Niveau 5 

Niveau 5 består af 3 selvvalgte kriterier. 

Vi har valgt følgende kriterier: 

1. Trafiksikkerhed 

2. Byggegrunde 

3. Branderup By- og Aktivitetspark 

 

 

 

Projektarbejdsformen 

Vore vedtægter i Lokalrådet er indrettet på, at vi kan lave de ad-hoc projektgrupper, der er brug 

for, og deltagerne behøver ikke at være fra bestyrelsen, men i praksis er der altid 1 eller 2 fra 

bestyrelsen med i projektgruppen. 

Arbejdsformen med projektgrupper har vi brugt rigtig meget i Branderup lige siden 2001, hvor vi 

startede arbejdet med Branderup Aktivcenter, der stod færdigt i 2006 og er bygget næsten 100% 

af frivillige. 

Og siden 2007/2008 har der været mange forskellige projekter. For en del af projekternes 

vedkommende har vi brugt Indenrigsministeriets Landdistriktspulje til finansiering af igangsætning 

af projekter. 

I øjeblikket har vi 3 projekter i gang. Projekterne kræver en høj grad af samarbejde med 

kommunen, og kommunens sagsbehandling og den politiske godkendelse er desværre meget ofte 

en bremse på projekter i stedet for en medhjælp. Derfor kører nogle projekter også i årevis. 

1. Trafiksikkerhedsprojekt 

Dette projekt startede vi på i 2010 og der har da også været resultater undervejs, men ikke nok. 

Resultaterne er nævnt i vores vedlagte lister over gennemførte projekter. 

Men vi holder stædigt ved, og rykker kommunen med jævne mellemrum. Holder møder med folk 

fra forvaltningen, sender ønsker ind til puljen for cykelstier og lokalplaner. 

Det er et projekt, der køres i selve bestyrelsen for Lokalrådet, for der er ikke så meget, vi kan gøre 

på egen hånd, da der er utallige regler og bestemmelser, der skal overholdes bl.a. fredningslove 

m.m. 

Det er nok et projekt, der skal køre hele tiden, for det skrider så langsomt frem, at der kan gå 

mange år, før vi har fået det, vi ønsker, og så er der jo nok opstået ny behov. 



Vi er altid 2 personer, der deltager i møder med kommunen vedr. trafiksikkerhed. 

Vi har i 2015 anmodet kommunen om en cykel/gangsti langs Tingvej til Kirkeskovens 

parkeringsplads. Børnehuset Udeliv er hver uge flere dag i skoven, og de går langs vejen med 

børnene og trækvogne. Der er også aflevering og afhentning i skoven. Der kører en del biler på 

den smalle vej, så det er meget nødvendigt for trafiksikkerheden, at der bliver gjort noget. 

Ved skolen er der heller ikke sikre forhold for overgangen mellem parkeringsplads og skole. 

På Løgumklostervej har vi for ca. 4 år siden fået lavet chikaner ved indkørslerne til byen og fået 

nedsat hastigheden fra 60- 50 km/t. Men det er ikke nok, der køres stadig for stærkt, og der er 

ikke nogen fodgængerovergang, der krydser Løgumklostervej. 

Derfor anmodede vi kommunen om cykel/gangsti, sikret overgang ved skolen og hævet farvet 

flade med fodgængerovergang på Løgumklostervej tilbage i 2016. Vi fik kvittering for vores 

henvendelse, men ellers ingen reaktion. Vi har gentagne gange rykket for handling, men vi har ikke 

nogen høj prioritet i kommunen.  

Efter et møde med kommunen efter gentagne rykkere fik vi tilsagn om en sti fra fortovet på 

Tingvej til Kirkeskoven. Vi fik også besøg af en vejingeniør, men det viste sig, at der slet ikke var 

afsat penge nok. Der blev søgt flere penge, og der blev lavet et projekt, hvor der blev købt noget 

jord hos en lodsejer og anlagt en sti langs et stykke af Tingvej. Det var vi da meget glade for, men 

det mest trafikfarlige stykke har stadig ingen sti, fordi projektet er blevet bremset af reglerne vedr. 

fredsskov. 

Så har projektet igen ligget stille uden reaktion på vore henvendelser, indtil vi efter endnu en 

rykker, i efteråret 2017 blev kontaktet af 2 personer fra Vej- og Park, og 1 person fra 

Planafdelingen. De havde fået sagen overdraget, men kendte ikke noget til den, så vi startede 

endnu en gang fra begyndelsen og havde besøg af dem. Vi tog ud for at se på tingene, og endte 

med at få lavet nogle aftaler på området.  

Sti langs kirkeskoven: 

Folkene fra vej- og park skulle gå hjem og finde løsninger til at anlægge en sti bag diget i skoven og 

vende tilbage med en løsning. Det har vi endnu ikke hørt fra. 

Hævet, farvet flade på Løgumklostervej med fodgængerovergang 

Der skal laves trafiktælling og hastighedsmålinger på Løgumklostervej i foråret og optagelse i 

budgettet for trafiksikkerhed. Projektet afventer. 

Sikret fodgængerovergang ved skolen 

Der laves overgang med blink og lys, så snart det er muligt for vintervejr og frost. Tingvejens 2-1 

vej istandsættes og opstreges. 

 



Da alt i disse meget vigtige ting er afhængige af kommunens initiativer kan vi kun som Lokalråd 

bidrage med vedholdenhed og jævnlige henvendelser til kommunen. Det er et arbejde, der 

varetages af bestyrelsen og er på dagsordenen ved næsten hvert møde. 

Det er en succes, hvis vi i løbet af 2018 får en sti på det resterende stykke til kirkeskovens 

parkeringsplads, samt sikret overgang ved skolen og hvis vi senest i 2019 får et sikret kryds og 

overgang på Løgumklostervej.  

 

 

 

 

 

2. Projekt vedr. byggegrunde 

Da vi nedsatte en projektgruppe og lavede et Iværksætterselskab, havde vi en mundtlig udtalelse 

fra en forvaltningschef, at vi nok skulle kunne få overdraget byggegrundene, men det har vist sig, 

at aftaler skal man få på skrift. 

Der er i Branderup et område på ca. 1 ha, der i lokalplanen er udlagt til byggegrunde allerede fra 

70’erne. De er ikke byggemodnede, og salgsprisen hos kommunen er alt for høj. Den er kr. 181,00 

pr. m2 for nuværende. I den aktuelle finansielle situation er det næsten umuligt at sælge en grund 

i Branderup, da man i de fleste småbyer kan købe grunde, der er byggemodnede til ca. 30 – 

35.000. 

Problemet er bare, at kommunen ikke vil byggemodne, før grundene er solgt, og loven siger, at der 

ikke må tabes penge på grunde, der ikke er byggemodnede. I andre byer både store og små i 

kommunen sælges byggegrundene billigere, fordi der er der byggemodnet mange grunde, og når 

de har ligget usolgt i 3 år, så må kommunen gerne tabe penge på dem. 

Derfor har vi anmodet kommunen om at måtte overtage grundene til en symbolsk pris og selv 

byggemodne dem. 

Kommunen har så politisk behandlet vores forespørgsel og er kommet frem til det resultat, at vi 

kan købe området for 20 kr. pr. m2. Desværre er vores opfattelse af et symbolsk beløb ikke den 

samme, og vi kan ikke betale kr. 160.000 - 200.000,- for grundene. Kommunen vil nu sende det i 

offentligt udbud, men vi har meddelt dem, at det kun kan sælges som byggegrunde eller til 

rekreative formål.  

Dette er et arbejde, der har stået på nu i 4-5 år, og vi er stadig ikke tættere på at overtage 

området. 

Så da nytter det ikke meget, at vi har et udviklingsselskab bestående af folk fra Lokalrådet og 

lokale håndværksmestre med den rette ekspertise. 



Målet med byggegrundene er, at Branderup skal kunne tilbyde attraktive byggegrunde til priser, 

der matcher priserne i andre landsbysamfund i kommunen. I den nuværende økonomiske 

situation, hvor det er meget svært at låne til ejendomme i små landsbysamfund, er det tvingende 

nødvendigt, at vi kan tilbyde attraktive grunde til attraktive priser. 

Det er en succes, hvis vi kan få en aftale med kommunen, der kan sikre dette, hvad enten vi selv 

skal byggemodne eller ej. 

 

Projektets baggrund og historik 

Da vi færdiggjorde vores første udviklingsplan i starten af 2008, var vi i Branderup meget 

overbeviste om, at vi nok skulle få det gennemført og få de byggegrunde, der havde ligget hen 

siden 70’erne gjort attraktive og få bygget nogle nye huse. Så kom krisen, og det har virkelig været 

hårdt og besværligt at gøre noget. Som det er nu, er det svært nok bare at sælge eksisterende 

huse i Branderup og Omegn, selvom de er meget billige. Der er faktisk en god tilflytning af unge til 

området nu, men der er også en hel del ejendomme, der er blevet købt af folk, der lejer dem ud. 

Men der er stadig huse til salg i Branderup. Vi har nogle huse, der ikke er så godt vedligeholdt, 

men vi har heldigvis kun et enkelt hus, der står tomt, og det arbejder vi for at få revet ned. 

Desværre er kommunen utrolig langsom i sin sagsbehandling vedr. nedrivning. Vi har faktisk 

kontaktet dem om 3 ejendomme, der burde nedrives, men i mellemtiden er det ene solgt og 

istandsat, så det ser ok ud, men de 2 andre huse ligger stadig hen her 3-4 år efter. 

Vi har trolig arbejdet videre med vore visioner og fremtidsplaner, selvom krisen og dens 

påvirkninger har gjort det til et tungere arbejde. 

 

For at gøre grundene mere attraktive lavede vi i 2011/12 en sø og en bålhytte lige ud for 

byggegrundene. Jorden til søen kom delvist fra kommunen og delvist fra en privat lodsejer. Vi fik 

også lov til at inddrage den byggegrund, der støder direkte op til søen, til rekreativt område. 

Efter at arbejdet med søen og bålhytten var færdig, gik vi igen i gang med at søge kommunen om 

at få overdraget jorden til byggegrundene. Vi etablerede udviklingsselskabet, og sagen blev første 

gang politisk behandlet i 2014/2015, og det resulterede i, at vi første gang fik jorden tilbudt til kr. 

20,- pr. m2. Det kunne vi bare ikke bruge til noget, da grundene så ville blive for dyre efter 

byggemodning. 

Så har projektet ligget stille indtil 2016, hvor Tønder kommune endelig gik med til at købe noget af 

den jord, vi gerne ville have til projektet Branderup By- og Aktivitetspark. Der fik vi faktisk også 

mundligt at vide, at så kunne vi få jorden til byggegrundene ved samme lejlighed. Den planlagte 

By- og Aktivitetspark støder op til grundene. Vi fik desværre ikke tilsagnet på skrift. 

I 2017, hvor vi fik kommunens endelige tilsagn på at købe 4,9 ha jord til parken og overdrage det 

til os på betingelse af, at vi kunne skaffe tilladelser og penge til det, der skulle være i parken, 



begyndte vi igen at søge kommune om at få overdraget jorden til byggegrundende til en symbolsk 

pris. Alt med hensyn til afgørelsen i 2015, hvor vi fik jorden tilbudt til kr. 20,- pr. m2. 

Der blev så lavet en sag, der blev politisk behandlet, og da kommunen åbenbart ikke undersøger, 

hvad der er sket hidtil, blev afgørelsen igen, at vi fik jorden tilbudt til kr. 20,- pr. m2 igen. Og igen 

måtte vi takke nej med samme begrundelse som sidst. Kommunen meddelte så, at de ville sende 

jorden ud i offentligt udbud med krav om et samlet projekt. Vi sagde ok under de forudsætninger, 

at de skulle følge lokalplanen og kun sælge til byggegrunde eller rekreative formål. 

Vi fik igen igen forklaringen om, at de ikke måtte sælge under markedsværdien, og at de ikke ville 

byggemodne, før der var solgt en grund. Og at de ikke havde lov til at tabe penge på ikke 

byggemodnede grunde, kun på byggemodnede grunde, der har ligget i 3 år. Hvilket skaber en 

umulig situation for små landsbyer som os. Kommunen oplyste os om, at de havde søgt hos 

Statsforvaltningen om at få lov, men de havde fået afslag. 

Så vi var tilbage til udgangspunktet. 

Udviklingen i projektet nu: 

Her i februar 2018 blev vi indkaldt til møde med Team ejendomme vedr. byggegrundene. Vi var 2 

bestyrelsesmedlemmer fra Lokalrådet, der tog med, og vi havde ikke store forventninger til 

resultatet. De startede da også med, at en jurist fortalte os om, hvorfor de ikke måtte overdrage 

jorden til os. Vi stoppede ham og fortalte, at det havde vi jo hørt mange gange før, så vi var 

egentlig mere interesserede i, hvad formålet med mødet var. Og det havde faktisk det formål, at 

de gerne ville finde en løsning på problemet. De havde genudregnet omkostningerne ved 

byggemodning og var kommet frem til kr. 123,- incl. moms ved 6 byggegrunde. 

Resultatet: 

Efter en god dialog blev resultatet, at der vil blive tilbudt tillægsjord til de grunde, der støder op til 

byggegrundene. Der er pt. 2 lodsejere, der har givet udtryk for, at de gerne vil købe jord. Alle fem 

lodsejere får tilbudt jord til kr. 20,- pr. m2. 

Så bliver der afsat 3 grunde på mellem 12-1500 m2 med direkte beliggenhed ud til søen, og resten 

af jorden vil blive udlagt til rekreative formål. Der er i øjeblikket en lokalplan for området til 

Branderup By- og Aktivitetspark under udarbejdelse, og denne jord vil blive taget med i 

lokalplanen. 

Og prisen på byggemodningen vil blive omregnet igen, og da der kun er brug for en lille stikvej, vil 

prisen forhåbentlig falde en del. Samtidig har vi aftalt, at vi selv kan overtage byggemodningen, 

hvis vi mener, vi kan gøre det billigere, når der kommer interesse for byggegrundene. 

Så vi mener, at vi har nået et acceptabelt resultat efter 7 års vedholdende arbejde. 

 

 



3. Branderup By- og Aktivitetspark 

Branderup By- og Aktivitetspark er et projekt, der er beskrevet i den oprindelige udviklingsplan, 

hvor de første 2 etaper er etableret i 2011/2012 i et selvstændigt projekt. 

Den første projektbeskrivelse for By- og Aktivitetsparken blev lavet ved hjælp af 

landdistriktsmidler i 2011. Der blev dannet en ad-hoc gruppe, der begyndte at arbejde på at få 

kommunen til at købe jorden og overdrage den til os. 

I de første 3-4 år er det mest fundraiseren i gruppen, der har været i arbejde. Undtagen når der 

har været møder med kommunen, hvor andre fra gruppen har været med. Der har været mange 

ansøgninger til fonde for at søge midler til at købe jorden for, men det er faktisk ret umuligt at 

søge fondsmidler til at købe jord for. 

Til at starte med drejede det sig om ca. 10 ha. der ligger rundt om en ejendom mellem 

Aktivcenter/skole/børnehus og selve Branderup By. 

Først da vi i 2015 afholder møde med borgmesteren og chefen for Teknisk Forvaltning får vi en 

hensigtserklæring fra kommunen om, at de vil købe noget af den jord, vi gerne vil have til By- og 

Aktivitetsparken, når vi har skaffet midlerne til de ting, vi gerne vil have i den. 

I den mellemliggende periode er ejendommen, som jorden tilhører, blevet solgt til en anden 

landmand, der sætter bygningerne til salg med ca. 4 ha. Det sætter en stopper for vore planer om 

parken, medmindre vi kan få kommunen til at købe hele det udbudte samt noget ekstra jord. 

Bygningerne bliver så solgt i løbet af 2015 med kun ca. 2 ha. Da landmanden ikke er interesseret i 

at sælge hele det jordstykke, vi oprindeligt ønskede, bliver det jordstykke, det er muligt at købe, til 

4,9 ha. I december 2016 laver kommunen en hensigtserklæring på de 4,9 ha. 

Indtil da havde vi arbejdet ud fra den projektbeskrivelse, der var lavet i 2011, men den var nu 

blevet uaktuel. 

Nu blev projektgruppen genoplivet og nybesat med 3 nye medlemmer, så gruppen nu består af 2 

mand fra Lokalrådets bestyrelse og 2 medlemmer, der selv har meldt sig på banen. Det ene 

medlem fra Lokalrådet er tovholder og fundraiser. Hver af gruppens medlemmer fungerer som 

tovholder for de opgaver, de påtager sig og sørger selv for at hverve folk til opgaverne. 

Vi bliver enige om, at vi vil lave et samlet projekt, der også inddrager et stykke jord, der har været 

fodboldtræningsbane, og som Lokalrådet har fået overdraget af kommunen til at indrette en 

aktivitetsplads på. Både fordi det er forskellige aktiviteter, vi vil have hvert sted, og fordi det er 

meget svært at lave 2 projekter lige efter hinanden og få fondsmidler til det. 

Vi deler opgaverne op i gruppen, og indretningen af parken og aktivitetspladsen bestemmes ud fra 

borgernes ønsker fra udviklingsplanen. Vi konsulterer også Friskolen og Børnehuset om deres 

ønsker og behov. 

I gruppen fordeler vi opgaverne med at skaffe priser/tilbud. 



Tovholderen i gruppen skriver sammen med en anden frivillig uden for gruppen en ny 

projektbeskrivelse ud fra alles ønsker og behov og får udarbejdet kort over områderne, hvor 

aktiviteterne er indtegnet. (Projektbeskrivelsen er vedlagt og kortene er vedlagt) 

Tovholderen og det andet medlem fra Lokalrådets bestyrelse er samtidig kontaktperson i 

Lokalrådets bestyrelse og holder dem informeret og samarbejder, når der er noget, der kræver 

hele bestyrelsen. 

I april 2017 afholdes der møde med borgmester, chefjurist, chef for Teknisk Forvaltning og 

afdelingsleder i Teknisk Forvaltning. Mødet drejer sig først og fremmest om købet af jorden til 

parken og også om Trafiksikkerhed og andre problemer i Branderup. 

I august 2017 underskriver kommunen og vi en købsaftale, der er betinget af, at vi kan skaffe både 

midler og de fornødne tilladelser til indretning af parken og aktivitetspladsen. 

 

 Projektets opgaver 

1. Skaffe de nødvendige tilladelser til anlæg af parken.  

 

2. Skaffe de nødvendige midler: 

 

Fondsmidler 

Bidrag fra foreninger 

Skrotindsamling 

Cykelsponsorløb 

Sponsoreret beplantning 

 

3. Arbejdsopgaver: 

Vi har nu dannet yderligere 2 arbejdsgrupper: 

Den oprindelige gruppe på 4 har det overordnede ansvar for projektet. Tovholderen sørger 

for at søge om tilladelser og søge midler og lave tidsplanlægning vedr. det overordnede samt 

kommunikation og indkaldelse af frivillige samt bespisning og regnskab. Da vi nu har alle 

tilbud på plads, er det også i denne gruppe, der er samarbejde med leverandører m.m. Denne 

gruppe står også for at informere og samle trådene fra de andre grupper 

Og også ansvaret for at være tovholdere i de enkelte grupper.  

 

1. Gruppe der skal sørge for gravning af afvandingskanaler og dræning 

2. Gruppe der laver amfiteater med tunneller under. 

3. Motorikbanen med netcrawler samt multibane er bestilt hos Statsfængslet 

Renbæk, der er i gang med at producere delene. Opsætning planlagt til august. 

 

4. Fitnessmaskiner er der indhentet tilbud på. Der graves ud og opsættes af frivillige. 



 

5. Petanquebane laves som det sidste i etableringen af Byparken af frivillige. 

 

6. Bane til rc-biler og mooncars udgraves samtidig med etablering af fitnessmaskiner 

og etableres af frivillige. 

 

7. Anlæg af parkeringspladsudvidelse gøres også som noget af det sidste af lokal 

vognmand. 

 

Efter planen skal parken være klar til indvielse i oktober. 

 Der vedlægges specificeret oversigt over opgaver som bilag. 

 

  

Afslutning 

 

 

I fremtiden vil vi arbejde med at opfylde kriterierne i vores udviklingsplan, som er fremskrevet til 

2030. 

Vi vil løbende evaluere, om vi opfylder målene inden for tidshorisonterne ved at afholde årlige 

borgermøder, hvor vi også vil efterlyse nye ideer og evt. ændringer undervejs. 

Udviklingsplanen er gældende indtil 2030, og er delt op i perioder: 

1. periode: 2017/2020 

2. periode: 2020/2025 

3. periode: 2026/2030 

 

Arbejdet med Blomstrende landsby er forankret i lokalrådet, der løbende arbejder med Branderups 

udvikling samt udviklingen i Tønder kommune og samarbejder med andre landsbyer også igennem 

et nyt Landdistrikts- og bosætningsudvalg. 

I Lokalrådet vil vi arbejde for at udbrede kendskabet til Blomstrende Landsby og opfordre andre 

landsbyer til at være med. 

I vores materiale vil vi fortælle om Blomstrende Landsby, dette vil vi gøre i vores velkommen 

pjece, der udleveres til alle nye tilflyttere og på vores hjemmeside Branderup.dk samt facebook. 

 


