
Oksenvad Landdistrikt – Borgerbudgettering 2018 

Projektide - Borgerbudgettering 2018 
Titel: Udbedring af Kleinbanen/cykelstien 

Budget, kr: 10.000                        Delsponsorat via borgerbudgettering 2018 

Kort beskrivelse: Ørsted boldklub har siden 2015 aktivt kæmpet for en udbedring af 

Kleinbanen, der går fra Vestergyden til Sommerstedvej. Naturstien var på daværende 

tidspunkt svært tilgængelig pga. vildtvoksende græs og ujævnheder. Dette gjorde det svært 

for bl.a. børn at cykle på stien, for at komme i skole, til fritidsinteresser eller besøge venner 

i Jels. I stedet var børnene nødsaget til at cykle på Sommerstedvej, som er stærkt trafikeret 

og farlig for både store og små cyklister. 

Cykelstien er nu her i marts 2018 blevet en realitet.  

Stien er populær, hvilket glæder os meget. Dette medfører dog en del mere vedligeholdelse 

end først antaget. Vi søger derfor om tilskud til en mere fast belægning, der skal på toppen 

af stien. Stien bliver på den måde mere hård og vedligeholdelsen bliver minimal. da det har 

lagt os meget på sinde at stien skulle være holdbar mange år fremover ville det være 

fantastisk, hvis vedligeholdelsen ikke krævede så meget arbejde, som den gør nu. Den er 

blevet tromlet flere gange, og på trods af det er underlaget stadig ikke blevet hårdt nok til 

at cykler ikke kører dybe furer i materialet. 

Vi ønsker at udbedre Kleinbanen fra Vestergyden til Sommerstedvej.  

Projektperiode:  .....................................................................................................  

Kontaktperson: Niels Thekilde 

Telefon: 23237585                            E-mail: niels_thekilde@icloud.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Oksenvad Landdistrikt – Borgerbudgettering 2018 

Projektide - Borgerbudgettering 2018 
 

Titel: Istandsættelse af lokalet New York på OLA 

Budget, kr: 7.000                                       Delsponsorat via borgerbudgettering 

Kort beskrivelse:  

I lokalet New York monteres støjdæmpningsplader med print i samme stil som i 

salen og i festlokalet i kælderen.  

I såvel top som bund på rammerne monteres spots så man kan skabe en mere 

hyggelig belysning end de nuværende LED-lamper. 

Rummet males både på vægge, dørkarme og fodpaneler 

 Lys: kr. 8 pakker med 4 stk.: ca. kr. 600,-  

 Støjdæmpningsplader: 10 hvide + 6 med print: ca. kr. 6.400,- 

Projektperiode: Januar – Marts 2019 

 

Kontaktperson: Peter Horsbøll Møller 

Telefon: 2913 3769           E-mail: peter@mller.dk 

Billede/tegning: 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
Oksenvad Landdistrikt – Borgerbudgettering 2018 

Projektide - Borgerbudgettering 2018 
 

Titel: Ny dykpumpe til Mølledammen i Mølby 

Budget, kr: 4.000 ....................   Delsponsorat via borgerbudgettering 

Kort beskrivelse: Vandstanden i Mølledammen i Mølby fastholdes ved hjælp af 

en dykpumpe, som står i en brønd ved Nørråen. Desværre er den nuværende 

pumpe stået af så en ny skal købes. En dykpumpe til dette formål kan købes i 

mange udgaver, Vi fokuserer på en dykpumpe af en passende kvalitet og en 

passende størrelse. Dermed kan den holde lige så længe som den gamle 

(forhåbentligt) og skal kun køre 1-2 dage om ugen, hvorved den bliver billigere i 

drift. Prisen vil ligge omkring kr. 6.000. 

En Hyggelig Havefest og Landsbyforeningen deles om den resterende udgift. 

Projektperiode: Efterår 2018/forår 2019 

 

Kontaktperson: Peter Horsbøll Møller 

Telefon: 2913 3769           E-mail: peter@mller.dk 

Billede/tegning: 

 

 

 

 

 

 

 

  





 
Oksenvad Landdistrikt – Borgerbudgettering 2018 

Projektide - Borgerbudgettering 2018 
 

Titel: Nyt Wi-Fi til OLA 

Budget, kr: 7.710,-                                  Delsponsorat via borgerbudgettering 

Kort beskrivelse:  

Det nuværende Wi-Fi på skolen er meget ustabilt og når vi nu betaler for en 

fiber forbindelse er det træls at vi ikke rigtigt kan bruge det. Derfor kunne vi 

godt tænke os noget bedre trådløs netværk på OLA. 

Prisen er til 3 access points, en ny switch der understøtter Poe og LAN CAT 6 

kabel + stik 

 

 

 

Projektperiode: Januar 2019 

 

Kontaktperson: Leif Friis 

Telefon: 40 41 05 53         E-mail: leif.friis@bbsyd.dk 

Billede/tegning: 

 

 

 

  





 
Oksenvad Landdistrikt – Borgerbudgettering 2018 

Projektide - Borgerbudgettering 2018 
 

Titel: Lys i gang ved omklædningsrum 

Budget, kr: 2000,-                                    Delsponsorat via borgerbudgettering 

Kort beskrivelse: 

Gangen ved omklædningsrummene har endnu ikke sensordrevet belysning. 

Med dette projekt vil de to kontakter blive udskiftet med bevægelsessensorer 

og lamperne vil blive udskiftet med LED-lamper. 

3 lamper:  ca. 450,- 

2 sensor: ca. 1.350,- 

Ny afdækning og rammer til kontakter:  ca. 200,- 

Projektperiode: Vinter 2018/Forår 2019 

 

Kontaktperson: Peter Horsbøll Møller 

Telefon: 2913 3769                          E-mail: peter@mller.dk 

Billede/tegning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Oksenvad Landdistrikt – Borgerbudgettering 2018 

Projektide - Borgerbudgettering 2018 
 

Titel: Serveringsvogn til det lille køkken 

Budget, kr:  830,-                                    Delsponsorat via borgerbudgettering 

Kort beskrivelse: 

Serveringsvognen er blevet flyttet fra det lille til det store køkken. Ofte savnes 

serveringsvognen dog i lokalet ved det lille køkken. Det vil derfor give god 

mening at investere i en ny serveringsvogn. 

Vognen her er 100 cm lang, 56 cm bred og 98 cm i højden. Der er 28 cm mellem 

hylderne. 

Overfladen af rustfrit stål er hygiejnisk og legende let at rengøre. De fire hjul 

under serveringsvognen er lavet af solidt gummi og har et særligt lavt 

støjniveau. Kuglelejerne kan drejes 360°. 

https://www.expondo.dk/royal-catering-serveringsvogn-3-hylder-op-til-480-kg-1056 

Projektperiode: Vinter 2018 

 

Kontaktperson: Peter Horsbøll Møller 

Telefon: 2913 3769                          E-mail: peter@mller.dk 

Billede/tegning: 

 

 

 

 

 

 

 


