Bruttoliste: De 52 idéer - sorteret i 4 overskrifter
Tilgængelighed/synlighed af natur og historie


Forbedre den gamle vej til Nim – Vej til vildtbanestenene



Trampe/ride/trave stier – Bindeled mellem seværdigheder, nabobyerne



Gl. underup skole – ”skole” i det fri – Undervisning i det fri, historie, startpunkt til stier



Bruge mørket hvor der ikke er lys – stjernekiggertårn/fuglekigger tårn



Sti rundt om Torp sø



Badeområde i torp sø



Shelter/fiskeplads torp sø



Binder seværdighederne sammen – også mellem Lundum & Torp, Vestbirk



App for informere område



Binde Underup & Torp sammen



Infostandere om området, Internet, toilet, vand, cykelpumpe og andre hjælpe midler



Mere skiltning om og til egnens mange seværdigheder og evt. etablering af flere stier

Rammer for det sociale / genopfinde landsbyens gadekær


Borde & bænke til fællesområde ved kirke



Fællesareal (ikke nærmere bestemt) – Borde/bænke, fodboldmål



Motions/tarzan sti – ala Thisted – samlingssted – mødes med andre bbørn i området



Samarbejde med spejderne om bålhytte, shelter mod brugsret til eks. sommerfest eller andre
arrangementer



Legeplads, samlingsplads i byen



Shelter ved spejderhytten



Shelter ved gudenåen eller vildtbanestenene



Landsby app – kommunikation på tværs – dele tilbud mellem borgere – det kollektive samfund



Fælles telt til byfest



Leje eller købe kæret/mosen bag Margits hus og rense op her, så der dannes sø



Leje et stykke grønt område (skolegrunden) af kirken og anbringe bænke rundt om kastanjetræet.



Evt. købe telt til forskellige aktiviteter



Velkomstfolder til nye i byen, om byen, området, foreningen incl. hjemmeside og facebook-gruppe
mv. (Når den er lavet skal alle husstande have den, så den er kendt. Kan evt. ligge hos udvalgte
butikker/bibliotek/kirke)



Forenings-nyt, minifolder med arrangementer og andet info til dem der ikke har pc. Evt. 2-4 gange
årligt. Kan afhentes i Kirken (?) eller på evt. fast tilholdssted (ved hjertestarter).



Den (ellers flotte) hjemmeside bør opdateres med medlems antal/husstande og der bør bl.a. være
henvisning til Facebook-gruppen, en evt. seniorgruppe, strikkegruppe, jagtgruppe, petanguegruppe
eller andet socialt der skulle dukke op, bør også stå der.



Ansøgning om 2 store mobile grill, gasvarmere, (telt), bænke, stole, tæpper, lygtehuse – samt
opstilling af et evt. skur til fast opbevaring. Alternativt kan tingene opbevares/opstilles hos nogen
der har plads til det i en lade eller lignende (fast samlingspunkt/tilholdssted?). Tingene kan
benyttes ved sammenkomster, møder og lignende.



"Hvad kan jeg hjælpe dig med?”: Få synliggjort, hvem der bor her i området - evt. vinklet omkring
hvad man er god til, hvis nu en nabo har brug for hjælp, fx at man gerne vil låne sin fræser ud, at
man kan give gode råd til beplantning, osv.

Traditioner og sammenhold


Fællestur til oktoberfest 



Årlig solsikkekonkurrence – Fast måledag & festdag efterfølgende



Fællesspisning – Give det en titel



Skattejagt



Historiske løb, cykel, vandre



Fællesarbejdsdage



Mærkedag event – Valdemars dag – Vildtbane – Picnic/fællesspisning



Udbygge kollektiv tanken



Sankthans – trehøje – Ny tradition?



Herre frokost i marts – Stegt Flæsk og Wiessbier - Spejderhytten



Tøsehygge -



Månedlig fællesspisning (eksempelvis første onsdag hver måned) Måske på et fast tilholdssted?



Aktiviteter for og med børnene, fx påske-skattejagt på gravhøjene, børneteater i kirken, sommerskovtur nede i skoven, aktivitetsdag ved spejderhytten, fælles-aktiviteter på tværs af generationer,
fx historiefortælling, håndværk, bagning, bygge huler (hvor de "gamle" lærer/hjælper de "unge"),
rundbold turnering (alle tager udgangspunkt i at bruge den natur og de ressourcer, vi har tæt på)



Evt. lave en årlig nabohjælpsdag, hvor man indstiller en nabo, som kunne bruge praktisk hjælp til et
eller andet. Og de naboer, der har lyst til at hjælpe, dukker op.



En helt anden ting er at hjælpe hinanden, når der er behov.

Byforskønnelse


Pleje af byen og området – eks. skævt byskilt, græs der ikke er klippet, velkomst, byport,



Flagalle



Fortælling omkring alle stenene – måske sten ved indgang til byerne



Konkurrence for byforskønnelse



Hjælp til – Hvem kan og vil hjælpe



Årlig by-forskønnelses-konkurrence, kan evt. laves som en lille konkurrence med før og efter
billeder (sendt til bestyrelsen eller på FB) af hvad man nu har lavet i eksempelvis sin forhave, på
huset og lign. (Der har været en fantastisk by-forskønnelse i nedrivningen af en brandtomt og
opbygning af nye bygninger, men så stort behøver det jo ikke at være, det kan også være små ting
der gør området/byen pæn)



Fartsænkning på Bredvadmøllevej fra Gudenåen/skoven til Skanderborgvej samt på Møllehøjvej.



Årlig dag, hvor man hjælper hinanden med at lave noget godt/forskønnende for området.

