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VÆR MED TIL AT FORME 
DET GODE LIV PÅ LANDET

Landsbysamarbejdet Rundt om Tissø arbejder sammen om at skabe 

bedre adgang til naturen, fremme bosætning, erhvervsudvikling og 

turisme, samt styrke infrastrukturen og sammenhængen mellem 

byerne. Rundt om Tissø er opstået af landsbysamarbejdet mellem:

 Reerslev Landsbylav

 Hvidebæk Lokalråd

 Jorløse Beboerforening

 Sæby-Hallenslev Beboerforening

 Buerupegnens Beboerforening

To gode råd

 Inden projektstart anbefales det at have læst de øvrige 

projektbeskrivelser igennem, da der er en anelse variation i 

beskrivelserne, som kan afføde ny inspiration.

 Etabler tidlig kontakt til Kalundborg Kommune. 



RUNDT OM TISSØ

Udgangspunktet for Rundt om Tissø er beboernes idéer og 

tanker, som er blevet tydeliggjort gennem en 

spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af Rundt om Tissø, som 

er startet som et landsbyklyngeprojekt støttet og faciliteret af 

DGI og Realdania. 

Der er også afholdt en række kaffemøder med forskellige 

grupper, fx. idrætsforeninger, børne- og ungeområdet, kirker og 

menighedsråd m.fl., ligesom der er afholdt to åbne 

borgermøder.



RUNDT OM TISSØ

På basis af input fra alle disse kilder har områdernes 

repræsentanter gjort et indledende grundarbejde i samarbejde 

med en proceskonsulent fra DGI og en repræsentant fra 

Kalundborg Kommune for at identificere og gruppere de 

fremkomne ønsker til området og sammenholde dem med 

repræsentanternes analyse af områdets eksisterende faciliteter 

og dets særlige potentialer.



SEKS UDVIKLINGSPOTENTIALER

Nu er tiden moden til, at Rundt om Tissø står på egne ben i en indsats for at virkeliggøre beboeres ønsker og drømme. Derfor 

fremlægger vi denne strategiplan, som beskriver seks væsentlige temaer og udviklingspotentialer for vores lokalområde. Planen

lægger grunden for den fremtidige idéproces og – især – for at borgernes mange ideer kan blive ført ud i livet.

Nogle projekter er store og langvarige, andre er hurtigere og mindre omstændelige at gå til, og de fleste egner sig til at blive

underopdelt i mindre mundfulde. Hvilke resultater, landsbysamarbejdet kan opnå, og hvor hurtigt vi kan bevæge os fremad, 

afhænger helt af, hvor mange af vores medborgere, som støder til i denne skabelsesproces af vores lokalområde.

Kom frit frem, alle gode kræfter!



SAMARBEJDS-
STRUKTUR
Som samlende element i landsby-

samarbejdet Rundt om Tissø sidder 

styregruppen. 

Omkring styregruppen oprettes der 

arbejdsgrupper for de projekter, som 

styregruppen finder mest centrale. 

I hver arbejdsgruppe deltager mindst 

et medlem fra styregruppen som 

kontaktperson. Det vil sige, at 

styregruppen består af en 

kontaktperson fra hver 

arbejdsgruppe plus eventuelt andre, 

som er interesserede i den 

strategiske dimension i 

landsbysamarbejdet. 

I udgangspunktet stræber Rundt om 

Tissø mod at oprette en 

arbejdsgruppe for hvert af de 

projekter, der præsenteres her. 

STYREGRUPPE

Faste kontakt-
personer

SAMARBEJDS-
FORUM

Ad hoc kontakt

ARBEJDS-
GRUPPE

LEGEPLADSER

Fast 
kontaktperson

PROJEKT-
GRUPPE A

Ad hoc kontakt

KOMMUNIKA-
TIONSGRUPPE

Fast 
kontaktperson

LOKALGRUPPE

Ad hoc kontakt

ARBEJDS-
GRUPPE 

LIVET I DET FRI

Fast 
kontaktperson

PROJEKT-
GRUPPE B

Ad hoc kontakt

ARBEJDS-
GRUPPE 

STISYSTEM

Fast 
kontaktperson

EKSPERT-
GRUPPE

Ad hoc kontakt

ARBEJDS-
GRUPPE  

AKTIVITETER/
MØDESTEDER 

FOR UNGE

Fast 
kontaktperson

INTERES-
SENTER

Ad hoc kontakt

ARBEJDS-
GRUPPE

BEVÆGELSE I 
NATUREN

Fast 
kontaktperson



KOMMUNIKATION

 Hjemmeside – Formål 

 Facebookside – Formål 



HJEMMESIDE

Formål

 At få et sted hvor Rundt om Tissø kan samle alle relevante 

oplysninger om området.

 At få et sted til info om aktiviteter i området.

 At få en kalender for hele området med oplysning om 

aktiviteter.

 At få et sted hvor man som ny i området kan se hvad der er 

af faciliteter.

 At få et sted hvor turister kan se hvad der er af interesse i 

området.



FACEBOOKSIDE

Formål

 At få et sted hvor Rundt om Tissø kan kommunikere til alle 

medlemmer af gruppen omkring aktiviteter, idet ikke alle lige 

får kigget på hjemmesiden.

 At få et sted til info om aktiviteter i området.



LIVET I DET FRI

 Formål



LIVET I DET FRI

Formål

 At knytte landsbyerne omkring Tissø sammen.

 At give borgerne bedre adgang til naturen omkring Tissø.

 At skabe attraktive aktiviteter for besøgende/turister.

 At lokke områdets børn og unge ud i naturen.

 At give besøgende et sted at “stoppe op” fra hverdagens rutine.

 At give alle aldre fælles steder at mødes i naturen.



BEVÆGELSE I NATUREN

 Formål 



BEVÆGELSE I NATUREN

Formål

 At skabe rum for bevægelse

 At udbygge/styrke eksisterende aktiviteter/faciliteter

 At skabe attraktive aktiviteter for borgere og besøgende

 At lokke områdets børn og unge ud i naturen.



STISYSTEM

 Formål 



STISYSTEM

Formål

 At knytte landsbyerne omkring Tissø sammen

 At give borgerne bedre adgang til naturen omkring Tissø

 At skabe attraktive aktiviteter for besøgende/turister

 At lokke områdets børn og unge ud i naturen

 At skabe infrastruktur, som andre, mindre projekter kan 

hægte sig op på



LEGEPLADSER OG 
MØDESTEDER

 Formål 



LEGEPLADSER OG MØDESTEDER

Formål

 At give børn flere og bedre muligheder for at lege.

 At skabe attraktive aktiviteter for besøgende/turister i alle 

aldre.

 At lokke områdets børn og unge ud.



AKTIVITETER OG 
MØDESTEDER 
FOR UNGE

 Formål 



AKTIVITETER OG MØDESTEDER FOR UNGE

Formål

 At skabe aktiviteter for unge i nærområderne

 At give unge mulighed for indflydelse 

 At skabe medansvar og ejerskab

 At skabe alternativer til eksisterende aktiviteter



KONTAKT

www.rundtomtissø.dk


