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Orientering fra formanden
Præsentation af de nye politisk udpegede medlemmer i Landdistriktsrådet.
Fortsættelse af puljeguiden eller andet system.
Forslag til temaer, sager som Landdistritksrådet kan tage op.
Første kursusgang i Ildsjæleakademiet.
Fortsættelse af Liv i by og skole.
Kulturkaravane.

Puljeguiden blev drøftet, sagen vil blive taget op igen på mødet den 13. februar – første
møde på ildsjæle akademiet - med henblik på at høre om andre har erfaringer med puljeguiden og hvorvidt vi skal gentegne et abonnement.

Det blev fremhævet, at det er vigtigt, at sikre sammenhæng mellem LUP og Liv i by og
skole. Evt. nedsætte en lille gruppe som på tværs af lokalsamfund og kommune som drøfter modeller for at sammentænke de forskellige indsatser.
Arbejde med den ene indgang til lokalsamfundene, så der ikke skal bruges unødige energi
på at søge rundt i høringssvar etc.
Kulturkaravanen kommer rundt i Jammerbugt Kommune i uge 25.
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Kalender for landdistritksudvikling 2018

AKTIVITETER
Landdistriktsrådet
Info møde om nyvalg til Landdistriktsrådet
Info møde om LDR, arbejdet og nytænkning, måske
som internat
Møde i LDR
Møde i LDR
Møde i LDR

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsmidlerne
Info møde om puljen, frist 15. januar
Info møde om puljen, frist 15. maj
Info møde om puljen, frist 15. september
Bevillingsmøde (cirka en uge efter KFL møde)
Bevillingsmøde (cirka en uge efter KFL møde)
Bevillingsmøde (cirka en uge efter KFL møde)

DATO

7. februar kl .17:00

29. januar kl. 17:00
29. maj kl. 17:00
26. september kl. 17:00

4. januar kl. 16:00
3. maj kl. 16:00
6. september kl. 16:00
7. februar kl 16:00
12. juni kl 16:00
3. oktober kl 16:00

Arbejdet med de lokale udviklingsplaner
LUP møde for Andreas byer (vidensdeling, netværk
og proces)
LUP møde for Lars’ byer (videndeling, netværk og
proces)

Ildsjæle akademi
Februar (Inspiration/vidensdeling) fra kl. 17:00
Marts (praktisk, administration, økonomi) fra kl. 17:00
April (lokal organisering) fra kl. 17:00
September (puljer, den gode ansøgning) fra kl. 17:00
November (kommunikation) fra kl. 17:00

Årets ildsjælepris
Uddeling af årets ildsjælepris, frist 31. oktober (skal
lægge efter KFL møde den 8. november men med tid
til at planlægge).

13. februar kl 17:00
12. marts kl 17:00
9. april kl 17:00
10. september kl 17:00
5. november kl 17:00

15. november kl 17:00
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Status på lokale udviklingsplaner og fortsat proces

I løbet af de seneste måneder er der som tidligere besluttet af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget gennemført 22 LUP (Lokal udviklingsplan) møder i de forskellige lokalsamfund i kommunen. Oplevelsen er, at LUP møderne generelt har været godt besøgt og at
interessen for at arbejde med lokaludvikling er stor, så derfor handler det om i det videre
arbejde og proces at honorere og imødekomme denne interesse.
I første omgang har forvaltningen opdelt input og tilbagemeldinger fra møderne i to dele:
Generelle tilbagemeldinger omhandlende ønsker om udbedring af mindre lokale forhold
som græsslåning af arealer, udbedringer af vippende fliser i fortov til forslag om større infrastruktur investeringer som cykelstier mv. Disse tilbagemeldinger er samlet i et dokument, som de relevante fagforvaltninger er gået i gang med at vurdere, hvorefter lokalsamfundene vil få en melding om, hvorvidt det er muligt umiddelbart at udbedre lokalsamfundenes ønsker eller hvorvidt der vil være tale om et ønske til kommende kommunale budgetter etc.
Den anden del vedrører lokalsamfundenes forslag til visionen for deres lokalsamfund,
samt ønsker til handlinger i udviklingsplanen for det enkelte lokalsamfund, altså selve
LUP’en. Forvaltningen har den seneste tid arbejdet på at udarbejde en LUP for hvert lokalsamfund. Layoutet er fastsat, ud fra en betragtning om at det skal være overskueligt og tilgængeligt for ildsjælene, med fokus på selve handlingerne/projekterne i lokalområdet. Ligesom der også er lagt vægt på kontaktoplysningerne i lokalområdet, og ikke mindst den
”ene indgang” til kommunen. Udkast til de endelige lokale udviklingsplaner, er blevet uploadet til landdistriktskontorets hjemmeside (www.landdistrikt.jammerbugt.dk), og er således
tilgængelige for alle borgere at læse igennem og indsende forslag til rettelser/tilføjelser til
deres respektive landdistriktsrådsrepræsentanter, som efterfølgende indsender en samlet
tilbagemelding til forvaltningen. Landdistriktsrådsrepræsentanterne er via mail blev gjort
opmærksomme på at udkast er oploadet til hjemmeside, ligesom der også via vores Facebook side også er blevet gjort opmærksom på at udkast til LUP’erne er klar. Den videre
proces er, at der ultimo januar bliver indsamlet tilbagemeldinger fra lokalområderne som
efterfølgende skal indarbejdes i de lokale udviklingsplaner.
Tilbagemeldingen vil blive givet til det lokale medlem af Landdistritksrådet, som får ansvaret for at formidle videre til det øvrige lokalsamfund, både hvad angår de generelle tilbagemeldinger om de praktiske ting samt selve arbejdet med de lokale udviklingsplaner.
Forvaltningen har nu modtaget rettelser og tilføjelser fra en række lokalområder og er gået
i gang med redigere LUP’erne i forhold hertil.
Landdistriktrådet bedes drøfte og komme med input til, hvordan vi bedst sikrer den videre
proces mod en realisering af mål og handlinger i LUP’erne, herunder en drøftelse af om
der er behov for en nærmere prioritering af de foreslåede handlinger.
Besluttet
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Enig i den foreslåede proces, fremhævede dog at det er vigtigt at kommunen tager initiativ
til møder for projekter som omfatter flere lokalsamfund eller går på tværs af geografi, som
fx genetablering af banestien.
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Valg til Landdistriktsrådet

Jammerbugt Kommunes Landdistriktsråd sidder for en 4-årig periode, en periode som følger kommunalbestyrelsen. Derfor skal der foretages nyvalg til Landdistriktsrådet. Af strategien "Ildsjæle gør forskellen" fremgår nedenstående:
"Medlemmet af Landdistriktsrådet har ansvaret for, at borgere, foreninger, organisationer
etc. indkaldes til et møde, senest tre måneder inde i hver påbegyndt kommunalbestyrelsesperiode, hvor medlemmet af landdistriktsrådet vælges for perioden og LUP’en revideres. Det udpegede medlem til Landdistriktsrådet skal være medlem af bestyrelsen i en forening i lokalsamfundet. Valgperioden følger kommunalbestyrelsen. Ønsker et medlem at
udtræde af Landdistriktsrådet, udpeger det pågældende lokalsamfund et nyt medlem. Udover medlemmet til Landdistriktsrådet, udpeger det enkelte lokalsamfund yderligere to repræsentanter fra to andre foreninger. De tre valgte fra tre forskellige foreninger administrerer i fællesskab et evt. generelt tilskud til lokalsamfundene. Herudover udpeges 5 fra Kommunalbestyrelsen til Landdistriktsrådet. Formanden for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget er formand for Landdistriktsrådet. Desuden udpeges en repræsentant fra Erhvervsog turistrådet, en repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget og en repræsentant fra Kulturelt Samvirke. Landdistriktsrådets primære rolle er at koordinere og komme med input til
landdistriktsindsatsen i Jammerbugt Kommune, således at indsatsen matcher lokale behov og koordineres på tværs af de geografiske områder. Landdistriktsrådet forelægges ansøgninger til de Kommunale Kultur- og Landdistriktsmidler for en kommentar. Udover udviklingsarbejdet i Landdistriktsrådet er der også igangsat en række andre initiativer, som
pågår sideløbende. Initiativer, som kan involvere et eller flere lokalsamfund".
Med afsæt i strategien foreslås følgende proces:
•
•

På det kommende møde i Landdistriktsrådet (Ultimo januar) aftales processen med
lokalsamfundene.
De enkelte lokalsamfund foretager valget jf. ovenstående, der udarbejdes et skema,
hvori lokalsamfundene meddeler hvem som er valgt og hvordan valget er foretaget.

Det er videre vigtigt, at der er fokus på at sikre sammenhæng og samarbejde mellem den
lokale repræsentant i Landdistriktsrådet og den lokale organisering i "Liv i By og Skole".
Forvaltningen er opmærksomme herpå, og vil i dialogen bl.a. omkring LUP drøfte dette
med lokalsamfundene, ligesom dette kan være et opmærksomhedspunkt for Landdistriktsrådet i det fremtidige arbejde.
Hvis det efterspørges lokalt, hjælper forvaltningen med at gennemføre valget.
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget foreslår følgende ændringer
•
•

at LDR-repræsentanterne vælges for 2 år, i stedet for 4 år
at medlemmet af Landdistriktsrådet forpligtes til at indkalde foreningerne i lokalområdet mindst en gang om året for at formidle, det er arbejdes med.
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Landdistriktsrådet bedes drøfte den foreslåede proces og ændringerne foreslået af Kultur-,
Fritids- og Landdistriktsudvalget.
Besluttet
LDR foreslog følgende
•

Kunne der blødes op på, at man skal være med i en forening. I stedet opfordres til at
der lokalt er et samarbejdsorgan – medlemmet skal være lokalt forankret.

•

2 år giver for lidt kontinuitet, derfor fortsat 4 år.

•

Arbejde med at formidle information, evt. fortælle hvem er som er valgt til LDR i avisen
og informere om de 10.000 kr. i avisen og digitalt.

•

Det er den lokale repræsentant som er ansvarlig for lokalt at informere om de 10.000
kr. mv. Repræsentanten fungerer som kommunens indgang til lokalsamfundet.

•

I højere grad tydeliggøre, hvad forventningerne er til de valgte i landdistriktsrådet.

•

Det er aftalt at lokalområderne orienterer forvaltningen om valget/proceduren, samt at
interesserede kan kontakte den lokale LDR medlem for at høre mere om LDR og deres
lokalområdes valg til LDR.

Ideer til lokale valgprocedurer
Ørebro, slår flere møder sammen til et møde, hvor de forsøger at samle de forskellige initiativer.
Nørhalne, afholder møde i Nørhalne Samarbejdet, hvor alle foreninger deltager og bliver
enig om en repræsentant.
Øland, afholder det i forbindelse med årsmøde i Netværk Øland.
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Kommentarer til ansøgninger

Indkomne ansøgninger til januar runde til de kommunale Kultur og Landdistriktsmidler:
Projekt
Ud i naturen med Fodslaw Jammerbugt
Nyt tiltag og bør derfor belønnes – der opfordres til at bruge markedskaravanen vedr. telte.
Redskaber og materialer til Papir-atelieret i Center for Papirkunst

Samlet
budget

Søgt beløb

9.427

9.427

God idé – nyt for kommunen
Fodboldskole i Trekroner

19.700

19.700

Ikke landdistriktsudvikling
Golf for ALLE

20.000

20.000

Vurderes ikke at høre hjemme her
Brovst Byfest Hoppeland

22.000

22.000

35.000

35.000

Bør støttes for at bevare en særlig aktivitet som Pandrup er kendt for.
Erindringsværksted – Erindringsudflugter – spis med din nabo

51.000

25.500

Støtter indstillingen.
Arentsminde Lokalhistoriske Arkiv - Good old days

78.459

20.000

Positiv
Global Garden Party

12.000

10.000

200.000

22.000

En byfest som alle har og hører ikke nødvendigvis hjemme her og bør finansieres ad anden vej.
Hestevæddeløb Pandrup

Positiv – evt. underskuds garanti.
Støtte til Vendsyssel Festival
Positiv
Musik i Han Herred 2018
Positiv
Hærvej-bog

10.000

157.145

10.000

29.000

1.813

Bør støttes da det er et godt samarbejdsprojekt.
Småbørnslegeplads i Saltum

182.200

25.000

Positiv, men hvad findes der ellers i området af legepladser for målgruppen
Etablering af overdække på Jetsmarks baner

235.000 100.000

Bør ikke støttes.
Projekt etablering af legeplads for mindre børn i Kaas Lystanlæg

221.500

50.000
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Positiv
Flytning af legepladsområde i Halvrimmen
Ingen nærmere kommentarer.
Shelters ved Jægrum Søpark

16.938

16.938

Erfaringen er at shelters generelt pt er efterspurgte, så derfor positiv.
Udviklings Han Herred - Info post

67.475

67.475

Bør følge indstillingen og ikke støtte projektet.
Restaurering af Gøl båden

97.500

97.500

Bør sendes videre til budget 2019.
Forbedre café faciliteter i Natur- og Kulturcafeen op Gjøl Havn
Positiv.
Afslutning af byggeprojekt ”Bogbrugsen

855.000 200.000

20.000

15.000

Positiv.
Parkeringsplads v/Forsamlingshuset – centralt i Nørhalne.

119.471

69.470

Enig med indstilling, bør ikke støttes.
Fremtidssikring af julebelysningen i Kaas

138.400

88.400

79.000

29.000

1.051.670

50.000

Enig med indstilling, bør ikke støttes.
Projekt genetablering af Skaterpark for børn of unge i Jetsmark området
Bør ikke behandles.
Permanent ny placering af skøjtebane på Drøn området
Negativ - bør søge andre steder.
Vand og el til den gamle fodboldbane over for Ørebroskolen

149.575 149.575

Bør støttes - godt projekt.
Multibane til Fjerritslev IF Fodbold

24.000

24.000

Negativ
Sportingbane hos Gjøl Jagtforening

495.000

25.000

Bør sendes videre til budget 2019.
Oprensning af sø mellem Aaby Sdr. Gade og Toftevej i Aabybro

315.880

208.000

Negativ
Haverslev Forsamlingshus

21.000

21.000

Negativ
Fugleklatten
Positiv, men organisering og drift skal komme på plads.

177.500 177.500

26.891

26.891
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Tidligere er det drøftet på LDR om behandlingen af ansøgningerne kunne gribes an på en
anden måde end alene prioriterer ansøgningerne fra 1 – 3. I den sammehæng blev det foreslået som høring til KFL at LDR kommenterer ansøgningen i stedet.
LDR bedes kommenterer de modtagne ansøgninger.
Beslutte
Generelt imødekomme nye tiltag, da mange af ansøgningerne er gentagelser.
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Evt.

Weltklasse generel kritik af alt, proces, indhold, prioritering mv. som eksempel:
•
•
•
•

Filmene ligger ikke på Derfor Jammerbugt, måske en god idé at få dem lagt op.
Forskelsbehandling på kvalitet af video, nogle med lyd andre ikke.
Generel kritik af Derfor Jammerbugt, uoverskuelig, linkene fungerer ikke ned på lokalt niveau.
Generel kritik af Weltklasse, deres approach til at samarbejde med lokale
o Styrende
o Manglende tilbagemeldinger
o Sender ikke ting tilbage til gennemlæsning som lovet.
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