ÅRSMØDE 2019
Landdistriktsrådet

Mandag 4. februar kl. 17 ‐ 21

Assens Hallen
Edderupvej 1, Assens, 9550 Mariager

”Levedyg ge landsbyer”
Hvad kan vi selv gøre ?

www.mariager ord.org

ÅRSMØDE 2019
Landdistriktsrådet
Landdistriktsrådet indbyder alle lokale ildsjæle, poli kere og andre interesse‐
rede l Årsmøde, der i år tager afsæt i nogle af de 17 anbefalinger som en
kommission præsenterede med fællesoverskri en ”Levedyg ge landsbyer”
Hvad gør et lokalområde levedyg gt ‐ Hvad skal styres na onalt og hvad kan
den enkelte kommune og lokalsamfundet selv gøre ?
Formanden for Landdistrikternes fællesråd Steﬀen Damsgaard, Lemvig vil
præsentere anbefalingerne, og e erfølgende vil deltagerne i grupper arbejde
med hvad der kan gøres lokalt. Hvad er den ”brændende pla orm” for dig,
og hvordan kan du medvirke l at gøre en forskel ?
Vi glæder os l at se dig l endnu et spændende Årsmøde
Mvh
Landdistriktsrådet

Årsmødeprogram
17.00: Velkomst og sang
17.10: ”Levedyg ge landsbyer ‐ 17 anbefalinger” ‐ ved Formanden for

Landistrikternes Fællesråd: Steﬀen Damsgaard. Lemvig
18.00: Spisning
18.50: Workshops i temagrupper
(Alle deltagere vælger et tema ved lmeldingen)
20.00: Landdistriktsrådets Årsberetning v. Formand Kim Knudsen
20.20: Overrækkelsen af prisen l Årets ildsjæl. Prisen overrækkes af
Formanden for Udvalget for Kultur og Fri d Jane Grøn.
20.40: Underholdning ved en ”Landsbytosse”
21.00: Afslutning
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Temagrupper
Hvordan styrkes den lokale
erhvervsudvikling ?

1

Kan det mon gøres mere a rak vt
at etablere mindre erhvervsvirk‐
somheder i landsbyerne. Hvad er
udfordringen og hvem kan løse
den ?

Hvordan styrkes dialogen fremad‐
re et mellem kommune, Landdi‐
striktsråd og lokalsamfund ?

2

Hvordan kan lokalområder‐
ne arbejde sammen ?

3

Der er eksperimenteret en del
med landsbyklynger. Er de e eller
andre modeller vejen frem for
landsbyernes udvikling?

Hvordan ser frem dens lokalområ‐
de / landsby ud ?

4

Hvordan styrkes adgangen
l naturen ?

5

Undersøgelser viser at adgangen
l naturen er en væsentlig faktor
for bosætning. Hvordan sikrer vi
de e i praksis ?

Landsbyerne har mange mødeste‐
derog fysiske ak viteter. Kan disse
samtænkes, og kan vi blive bedre
l at dele ngene på tværs ?

En landsby ligner ikke det den var for 50
eller 100 år siden, men hvordan kan vi
tænke det i frem den ?

Hvordan sikrer vi en bedre infra‐
struktur på landet ?

6

Hvordan samtænker vi facil‐
liteterne i lokalområdet ?

7

Der ønskes fokus på ideer, der kan skabe
bedre kontakt imellem det kommunale
niveau og de frivillige i landsbyerne ?
Bevæger vi os i samme retning ? ‐ og hvor‐
dan tackles dagligdagens udfordringer.

Gode veje, kollek v trafik og hur gt inter‐
net er nævnt som vig ge rammevilkår ,
Hvordan er det i praksis, og hvad kan vi
selv gøres?

Hvordan får vi flere med i det l
lokale arbejde ?

8

Lokalområdernes udfordring er at finde
frivillige. Hvordan løser vi denne udfor‐
dring, og skaber et lokalt engagement ?

www.mariager ord.org
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Tilmelding l Årsmødet
Deltagelse er gra s / Ved udeblivelse opkræves et ”No show ‐
gebyr” på kr. 300 ‐
Tilmelding foregår på www.mariager ord.org
Du skal lmelde dig et tema (1 prioritet / 2 prioritet)
Tilmeldingsfrist: Mandag 28.januar kl. 12.00

Nominerede:


Niels og Bente Rasmussen, Mariager ord
Biavlerforening



Carsten Svendsen, Vebbestrup FDF



Teaterkredsen Mariager ord

www.mariager ord.org

