Referat

Mødetidspunkt: Torsdag den 2. marts kl. 19.00
Mødested: Snæbum Forsamlingshus, Søvangen 2, Snæbum
Afbud: Nils Erik Poulsen, Dorte Rybøl, Birgitte Buus, Jens Lykke
1.

Meddelelser (ultrakorte)
 Formanden/Fagenheden:
o Landdistriktskonferencen 17.19.marts i Løgstør
 Politikere:
 Grønt Råd (Per Edgar)
 Områderne (korte indlæg)
o Nord
o Øst
o Syd
o Vest

Formand:
Møde med udvalget – orienterede om året der
gik, økonomi, fremtidige tanker, mulighed for at
sætte landdistrikter på dagsordenen via § 17 stk.
4 udvalg.
Flemming orienterede: § 17 stk. 4 udvalg:
Landdistrikterne fylder meget, da det er et stort
område – et udvalg byrådet nedsætter (LDR har
ingen indflydelse på, hvem der sidder heri) og
supplerer eksisterende udvalg – sætter fokus på
et defineret område fastsat af byrådet.
Almindelige tilskud flytter ikke området eller får
flere tilflyttere – tilskud er godt at have, men der
skal mere til for at få større effekt. Udvalget
består af politikere, fagfolk og lægfolk – og har
indblik i området og er meningsdannere/
beslutningstagere – de kan flytte noget politisk –
evt. fokus på boligområdet – bosætning, skabe
beskæftigelse, gode kommunikationslinjer,
internet, kollektiv trafik mm – udvalget synes,
det var en god ide, og LDR håber politikerne vil
tage ideen med videre.
Vindmøller – høringssvar er behandlet –
følgegruppe har haft møde og ønsket er taget til
eftertragtning – 70 % skal bruges inden for 3 km
grænse – 30 % på 4,5 km grænse.
Landdistriktskonferencen – opfordring til at gå ud
i baglandet – Kan man gemme et par pladser til
ex folk i Astrup, der er ved at etablere en
gruppe? (Kim undersøger med Jens L.)
Politikere:
Budget 2018 er i gang – alle udvalg skal spare
2%, 1,5 mio. skal spares.
Grønt råd:
Nedsættelse af et fjordråd, fokus på naturkapital,
biogasplan, to fredninger ved Kielstrup sø,
kridtgraven i Mariager, Iltningsprojekt i fjorden

med muslinger, landmænd mere
biogasorienteret, panoramavandretur ved
Bramslev, indvielse af havn i Stinesminde, nye
stier ved Kastbjerg Å dal (der henvises til det
referat der er sendt rundt)
Områderne:
Nord – Doense og Vebbestrup har samlet 14
foreninger med en meddeler for hver forening,
Astrup vil lave en ny forening med Tisted og
Møldrup – madaftensarrangement med forret,
hovedret og dessert, som indtages ved tre
forskellige familier – mange tilmeldte – Tisted NT
kører ikke gennem byen mere grundet omfart i
Hobro. Nord har valgt Leif Haagen Jensen, Oue
som ny repræsentant til rådet i stedet for Mona.
Øst – Bybladet udvides og ændre navn til Det
sker i Skelund/Veddum efter 30 år, spis-sammen
i Als – bageren i Øster Hurup er købt og åbner
igen.
Syd – områdemøde og borgermøde (infrastruktur
blev diskuteret (Per fik et oplæg der blev
udleveret til rådet, som også rundsendes – Kim
tager den videre til forretningsudvalget).
Vest – vejproblemer (et generelt problem der
burde kigges på), har stort fravær til møderne
trods mange kræfter på at få folk med. Man vil
fremadrettet bruge energi på dem der møder op
– dem der ikke kommer, vil fremadrettet blot få
en invitation. Fokus på næste møde bliver om,
hvad folk gerne vil have på møderne / hvad giver
mening for dig – nyhedsbrevet skal formidles
længere ud – kan man sende det ud gennem
Conventus? Svar: det er muligt og Annette vil
gerne hjælpe med at trække en liste over
foreninger mm i det pågældende område.
Forvaltningen vil dog ikke sende det ud, da vi
hurtigt bliver beskyldt for at spame folk 

2.

Evaluering af Årsmødet
 Program
o Foredrag
o Korte indlæg
 Anders
 Niels Erik
 Lars R.
 Vilstedgruppen
o Årets ildsjæl
o Underholdning
 Fysiske rammer / Catering
 Øvrige forhold
 Fremadrettede læringspunkter

Program:
Lærerigt foredrag, indlæggene var af god
variation, fordel at man er samlet om alle emner.
Anders Horsten gav det et lokal præg fremfor
Morten DD (dog dygtig og et trækplaster for at få
folk med)
Underholdningsdelen kunne være bedre med en
anden opsætning.
Årets ildsjæl – fint koncept med lokal kunstner
Rammer/Catering:
Godt sted med god plads, opstilling er bedre ved
borde – dog bedre plads / evt. en kombination af
begge – man skulle ikke snakke men lytte,
Catering – lækkert og godt afviklet

3.

Øvrig evaluering
 Nyhedsbrevet (Fastlæggelse af
næste udgivelse)
 Møde vedr. Landsbyklynger
 Bredbånd
/
Bredbåndspulje
/Telefoni
 Dialogmøde med Udvalget for
Kultur og fritid (28.feb.)
 Sag vedr. Glerup
 Conventus (Hvordan går det?)
 Projektstatus (2016-bevillinger)

Nyhedsbrevet - det er godt – ikke et bestemt
antal der sendes ud – kvalitet fremfor kvantitet.
Fremadrettet bedes områderne om på skift, at
finde den gode historie til brevet (få det positive
frem) – opfordring til at byerne sender den gode
historie ind til Jens Lykke eller Kim Knudsen.
Landsbyklynger – 35 fremmødte i Hørby.
Karsten Blomberg fortalte om landsbyklynger.
Bredbånd – flere møder med forskellige
udbydere og erfaringer skal indsamles – 2 mio.
er sat af til det fra politisk side - trådløs løsning
på landet er måske vejen frem, da nedgravning
er vanskeligt – Vive Hede blev fremhævet – i
denne problemstilling vil et § 17 stk. 4 udvalg
være gavnlig.
UKF – politisk gav forslaget om § 17 stk. 4
udvalg rigtig god mening – se også punkt 1.
Glerup–sag – legeredskaber og fitness – to
projekter – ressourcer skal tænkes sammen og
evt. få udsættelse til det og få penge overflyttet
til 2017 – rådet har bedt om en redegørelse, som
ikke er kommet frem – Annette undersøger –
svar: Jens Lykke har ikke modtaget noget fra
Glerup.
Conventus – mangelliste på Lokalråd og
Forsamlingshuse/lokalråd er vedhæftet –
regnskab skal sendes senest 1.6.2017 til
dojo@mariagerfjord.dk
Projektstatus – Jens Cæsar tager fat i Skelund

4.

Budget 2017
Revideret incl. overførsler fra 2016

5.

Projektmodningspuljen 2017
Puljen er på 10.000 kr. (netto):
Retningslinjer (revideret) – Udsendt
9.feb. på mail
Landsbyklynger
Drøftelse af det videre forløb. Hvor
spirer der initiativer, og hvordan skal
disse prioriteres?

6.

Ændret grundtilskud er skrevet ind i budgettet.
Man får meget for få penge, da frivillig
arbejdskraft tæller meget.
Ansøgningerne er tidligere blevet behandlet i
Landdistriktsrådet. Der er nu nedsat en
arbejdsgruppe bestående af Jens Cæsar og Per
Edgar.
Næste møde d 8. marts i Snæbum, hvor Karsten
Blomberg deltager – ca. 14 personer deltager og
alle områder er repræsenteret / der er et initiativ
i den vestilige del.

Kastbjerg Å dal (Per Edgar) – landsbyklynge i
Randers og Mariagerfjord kommune – nye
muligheder for at komme via stier på tværs af
åen – ikke kommet videre, eftersom man har
afventet nyt fra Landdistriktsrådet – Hem/Sem
Proceduren findes på Landsbyklynger.dk
Gammel-sogn omkring Bælum/ Solbjerg arbejder
med landsbyklynger.

7.

Håndtering af
forsamlingshusområdet
 Forsamlingshuspuljen
2017
 Halvårsmøde
 Tilpasning
af
forretningsorden
/
retningslinier
 Hvordan
opnås
den
bedste synergi ?

Forsamlingshusenes Samråd har holdt møde med
LDR omkring projektpulje. Det blev besluttet, at
fortsætte et år mere og derefter evaluere
afstemningsdelen.
Forretningsordenen
blev
udleveret og udsat til næste møde, så alle kan
læse det ordentligt. LDRs forretningsorden skal
også tilrettes.

8.

Vælgermøde om Landdistrikter
Forslag
om
at
tilrettelægge
et
vælgermøde i efteråret 2017 med fokus
på kommunalvalget.
 Dato
 Sted
 Ordstyrer

14. dage før valget – tirsdag d. 7. november kl.
18-21.00 – mødet starter kl. 19.00.
Hørby har et møde i forvejen.
Norup er foreslået (Kim Knudsen forespørger
dem)
Ordstyrer – Kim Knudsen forespørger om Claus
vil være ordstyrer igen.
Forplejning – valgflæsk – kan Norup stå for det?
Der skal bestilles højtaleranlæg.

9.

Fokusområder 2017-2018
Drøftelse af muligt nye initiativer.

-

-

10. Evt.


Kommende møder:
 24. Apr. i Mariager
Rådhus
 19. juni i Rold – Rold
Kro

Hvis Landsbyklynger bliver til noget, så skal
der arbejdes videre med det
Oplæg fra Edin Hajden – samlet salg af lokale
fødevarer – socialkapital – punktet sættes på
som et permanent punkt, så der udarbejdes
en bruttoliste
Fyraftensmøde med nogle, der kan sætte
tanker og ideer i gang
Kursusplan – landsbyliv seminaret kan bringe
nogle gode ideer i spil.

Fyrtårnsprojekter:
Snæbum/Hannerup/Søbadelaug ansøger til
etablering af en pontonbadebro og saunahytte,
fitnessredskaber og petanquebane. Overskriften
er motion, sundhed, fællesskab og natur.
Astrup - Færdiggørelse af kreativt musiklokale,
herunder opsætning af lydisolerende troltex på
loft og skråvægge; kabelføring af el og vand.
Nivellering m. flydespartel af gulv samt
anlæggelse af færdigt gulv.

Veddum/Skelund - Formålet er at binde de to
landsbyer bedre sammen. Veddum og Skelund
arbejder henimod at opfattes som et fællesskab.
Lys på den nedlagte banesti, der forbinder
byerne, vil have både symbolsk og praktisk
betydning. Borgerforeningerne i begge byer står
bag projektet.
Valsgård – At gennemføre Fase 1 af et større
projekt jf. projektskitse for BYSKOVEN.
Af de afslag Borgerforeningen har fået på sine
hidtidige tre ansøgninger til fonde
mv. fremgår det, at fondene er skeptiske mht.
om projektet kan gennemføres.
Det er derfor meget vigtigt, at vi kommer i gang
med at etablere forudsætningerne for
den videre udvikling af BYSKOVEN i form af
læplantning mod vest (langs Roostrupvej) og
indhegningen, så børn (og dyr) kan løbe frit
rundt i området.. Dette er derfor Del 1 af Fase 1.
Stafet for livet/Hobro – mange byer er
allerede med: Hvilsom, Astrup Assens Onsild,
Handest, Arden, Hadsund, Doense, Vebbestrup
mm. - den 17-18. juni – 24 timer – oplagt
ramme til at snakke med sit lokaleområde –
Ambu pladsen Hobro – forskellige ruter –
indsamling til kræftens bekæmpelse – læs mere https://www.stafetforlivet.dk/stafet/hobro

