


 
Oksenvad Landdistrikt – Borgerbudgettering 2019 

Projektide - Borgerbudgettering 2019 
 

Titel: Renovering af gulv i salen på Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter 

Budget, kr: 20.000  Delsponsorat via borgerbudgettering 

Kort beskrivelse: Gulvet i salen Oksenvad på Oksenvad Landdistrikts 

Aktivitetscenter trænger til en afslibning og efterfølgende lakering og 

genoptegning af badmintonbanen. 

Vi har fået et tilbud på dette fra Ytzen Sportslakering, Esbjerg. Den samlede pris 

inkl. fuldafslibning, 3 x lakering, opstregning af badmintonbanen og reparation 

af 3 skader på gulvet er DKK 32.200 inkl. moms. 

Via Haderslev Kommune kan vi få dækket 20% af udgiften og ender derfor med 

en regning på 25.750.  

OLA betaler det resterende beløb. 

Efterfølgende vil OLA sørger for løbende vedligeholdelse af gulvet. 

 

Projektperiode: Forår 2020 

 

Kontaktperson: Peter Horsbøll Møller 

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

Billede/tegning: 

 

 

 

 

 

 



 
Oksenvad Landdistrikt – Borgerbudgettering 2019 

Projektide - Borgerbudgettering 2019 
 

Titel: LED-sensorlamper i udendørstoilet 

Budget, kr: 1.300   Delsponsorat via borgerbudgettering 

Kort beskrivelse: I de sidste par år har det ene udendørstoilet stået åbent hele 

sommerperioden. Det er til glæde for overnattende gæster i vores shelters og til 

spillerne på fodboldgolf-banen. 

For at gøre rummet mere indbydende vil vi udskifte de gamle lamper med LED-

sensorlamper. Det giver både et væsentligt bedre lys og så har det også den 

fordel at lyset automatisk tændes og slukkes. 

Lamperne monteres af OLA. 

 

Projektperiode: Forår 2020 

 

Kontaktperson: Peter Horsbøll Møller 

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

Billede/tegning: 

 

 

  



 
Oksenvad Landdistrikt – Borgerbudgettering 2019 

Projektide - Borgerbudgettering 2019 
 

Titel: Projekt Læskur til Oksenvad fodboldgolf 

Budget, kr: 25.000   Delsponsorat via borgerbudgettering 

Kort beskrivelse: Vores ønske er på 25.000kr som skal bruges til et læskur på vores 

fodboldgolf bane. 

Vi har indhentet tilbud på et læskur som dette men med en pris på 72.000kr, mener 

vi at vi nok selv kan gøre det noget billigere. Derfor har vi regnet på det og er 

kommet frem til følgende: 

Vi bruger de 15 stolper vi har liggende og mangler derfor kun 7. Så skal der bruges 

lægter, beklædnings brædder, så overslag over træ materialer er:   10.000kr 

Så er der taget som skal bestå af sort metal trapez plader, skot render, lægter, så 

overslag på tag materialer er:                                                       10.000kr 

Derudover skal vi bruge stolpefødder, skruer, vinkler, gevindstænger, skiver og 

møtrikker. Overslag på div. Materialer er:                                        5.000kr 

I alt:                                                                                            25.000kr. 

Projektperiode: Vinter 2019 og forår 2020 

Kontaktperson: Peter Aagaard 

Telefon: 5090 7224 E-mail: oksenvadfodboldgolf6560@gmail.com 

Billede/tegning: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Oksenvad Landdistrikt – Borgerbudgettering 2019 

Projektide - Borgerbudgettering 2019 
 

Titel: Udskiftning af udendørs lys på Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter 

Budget, kr: 15.625,-   Delsponsorat via borgerbudgettering 

Kort beskrivelse: Da vi har fået skiftet de første lamper mellem det store køkken 

og indgangen foran på skolen, vil det være dejligt at få skiftet de sidste lamper 

ved omklædningsrum og de udendørstoiletter. Der vil blive monteret sensorer, 

så lamperne tænder, når folk kommer om bagved. Der kan være meget mørkt 

og svært at se den vej om. 

Lamper og sensor monteres af Svend Petersen, Sommersted, som også har 

udført arbejdet med det andet belysning. 

 

Projektperiode: Vinter 2019 

 

Kontaktperson: Kjeld Amdi 

Telefon: 3052 6057 E-mail: kamdi@bbsyd.dk 

Billede/tegning: 

  



 
Oksenvad Landdistrikt – Borgerbudgettering 2019 

Projektide - Borgerbudgettering 2019 
 

Titel: Projektor til foredrag, o.lign. 

Budget, kr: 11.500   Delsponsorat via borgerbudgettering 

Kort beskrivelse: Det drejer sig om en projektor, projektorskærm og et 

gulvstativ til projektoren. Jeg syntes at huset kunne bruge en projektor til bl.a. 

fordrag, kurser og hvad nu fantasien tillader. 

 Jeg har fundet en projektor, Acer Home H7550ST Full HD til 8.000kr som er 

enkel i op- og indstilling og har en del funktioner som HDMI, VGA, WiFi, 

Bluetooth, hvilket gør at lyden kan kobles op på vores lydanlæg.  

Jeg har valgt at tage en projektorskærm og et gulvstativ med for at kunne have 

muligheden for at bruge projektoren i kælderen også og ikke kun i 

gymnastiksalen.  

Jeg syntes det kunne være et godt tiltag for huset også i forhold til at huset så 

kunne bruges til kurser, firmateambuilding, unge aftener, sportsbegivenheder, 

o.lign. Dette skal ses i forhold til muligheder i fremtiden. 

Projektperiode: Vinteren 2019 / forår 2020 

Kontaktperson: Peter Aagaard 

Telefon: 5090 7224  E-mail: frisenvaengeaagaard@gmail.com 

Billede/tegning: 

 


