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Meld afbud,
hvis du ikke deltager – eller find
en afløser
fra dit område.
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1 Orientering om bosætningskampagne 2017
Økonomiudvalget har besluttet, at der skal gennemføres en bosætningskampagne i løbet
af 2017, til at løse denne opgave har Jammerbugt Kommune indgået et samarbejde med
Reklamefirmaet Weltklasse. Weltklasse havde i 2016 ansvaret for kampagnen ”Derfor
Jammerbugt”, som hovedsagligt fokuserede på markedsføring af de fire hovedbyer. Se
www.derforjammerbugt.dk for yderligere information.
I 2017 bredes kampagnen ”Derfor Jammerbugt” ud til at dække alle 24 lokalsamfund og
kampagne siden www.derforjammerbugt.dk vil blive udvidet således at der bliver en site
for alle lokalsamfund.
Kampagnen vil hovedsagligt foregår på online medier, som for eksempel Facebook,
Google Adwords og retargeting.
Se endvidere https://www.jammerbugt.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1071 under punkt 75 for yderligere uddybning af initiativet.

På mødet vil Weltklasse orientere om kampagnen og indlede en dialog om inddragelse af de enkelte lokalsamfund i kampagnen.
Jeanett fra Weltklasse, orienterede om bosætningskampagnen, lokalsamfundenes
bidrag og deres mulighed for at deltage herunder levere gode historier til kampagnen.
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2 Indledende møder om udviklingen af lokaleudviklingsplaner
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget har besluttet på det seneste møde, at arbejdet
med de lokale udviklingsplaner skal startes op med en række møder i lokalområderne.
Det blev besluttet at drøfte mødeplanen med Landdistriktsrådet med udgangspunkt i at
dem, der gerne vil have besøg af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget får det. Besøget
kan være individuelt i de 24 landsbyer eller i grupper.
Lokale udviklingsplaner
Som en del af den vedtagne strategi "Ildsjæle gør forskellen" er det besluttet, at interesserede lokalsamfund skal tilbydes, at der udarbejdes en lokaludviklingsplan for deres lokalområde. Den lokaleudviklingsplan udarbejdes som et samskabelses projekt mellem lokalsamfund og Jammerbugt Kommune.
I arbejdet med at initiere mål og visioner med Planstrategien, landdistriktspolitikken etc. er
der igangsat en lang række initiativer i arbejdet med at sikre, at det fortsat er attraktivt at
bo, leve og bosætte sig i Jammerbugt Kommunes lokalsamfund. Initiativerne er i høj grad
baseret på lokalsamfundenes ønske til projekter og udvikling i netop deres område. Eksempler herpå er hensigtserklæringerne, som lokalsamfundene udarbejdede i 2014, og
som har dannet baggrund for arbejdet med gennemførelsen af Jammerbugt Kommunes
Landdistriktspolitik. Men også i forbindelse med "Liv i by og skole" er der udviklet udviklingsstrategier for de deltagende skoledistrikter og lokalområder. I forbindelse med arbejdet med de Lokaleudviklingsplaner vil der i første omgang være fokus på at skabe sammenhæng mellem de forskellige planer og strategier så lokalsamfundene kan navigere
mellem initiativerne og kan tage afsæt heri.
For at komme i gang med arbejdet med de lokaleudviklingsplaner forslås, at der afholdes
indledende møder. Formålet med møderne er:
•

at informere om strategien "Ildsjælene gør forskellen", samt generelt orientere om
diverse muligheder og projekter.

•

at skabe struktur i de allerede igangværende aktiviteter og drøfte med lokalsamfundene, hvordan eksisterende initiativer kan danne et samspil med nye initiativer og
samles op i den lokaleudviklingsplan.

•

at i samarbejde med lokalsamfundene at sætte rammerne for, hvad en udviklingsplan for indeholde og hvordan det fremadrettede arbejde kan organiseres, herunder
drøfte om der er basis for samarbejde mellem to eller flere lokalsamfund, inspireret
af tankerne om klynge landsbyer.

•

at få de enkelte lokalsamfund via kort til at identificere områdets muligheder og kvaliteter og herved forberede det videre arbejde med udviklingsplanerne.

Møder foreslås holdt i juni, august, september.
Hvem gør hvad
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Det foreslås at møderne arrangeres i et samarbejde mellem lokalsamfund og forvaltning:
•
•
•

Lokalsamfundene finder et sted at afholde møderne i samarbejde med forvaltningen.
Forvaltningen udarbejder invitationer og plakater til møderne, som lokalsamfundene
fordeler i deres lokale netværk.
Lokalsamfundene sørger for kaffe og brød.

Landdistriktsrådet bedes:
•

De enkelte lokalsamfund bør tilkendegive om de ønsker at mødes individuelt med
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget eller ønsker at mødes i grupper, inspireret
at snakken om klyngedannelser.

•

De enkelte lokalsamfund eller grupper af lokalsamfund aftaler med forvaltningen
hvornår møderne afholdes i forhold til mødekalender som forelægges på mødet i
LDR.

Det blev tilkendegivet, at det er meget vigtigt at der skabes logik i sammenhængen
mellem de forskellige indsatser, at der arbejdes med at invitationen til møderne giver folk lyst til at deltage.
Generelt var der en holdning til, at man holder møderne individuelt.
16. august Trekroner, kl. 19 – 21 skolen (forvaltning aftaler)
4. september Øland, kl. 19 – 21 Medborgerhuset (Lokalsamfund aftaler)
4. oktober Tranum, kl. 19 – 21, skolen (forvaltningen aftaler)
7. september Gjøl, kl. 19 – 21:30, skolen (forvaltningen aftaler)
28. september Arentsminde, 19 – 21, kulturhuset (Lokalsamfund aftaler)
18. september Ingstrup, 19 -21, Forsamlingshuset (Lokalsamfund aftaler)
14. september Nørhalne, 19 – 21, skolen (forvaltningen aftaler)
25. september Birkelse, 19 – 21:30 Hjortshus (Lokalsamfund aftaler)
26. september Hune/Blokhus, 19 – 21:30 Hune Boldklub (Lokalsamfund aftaler)
5. oktober Aabybro, 19 – 21:30 DGI huset (Lokalsamfund aftaler)
12. september Kaas, Moseby og Pandrup 19 – 21 Moseby Borgerhus
11. september Saltum, 19 – 21 Skolen (forvaltningen aftaler)
23. august Vesterhjermitslev, 19 - 21 Lunden (Lokalsamfund aftaler)
6. september Biersted, 19 – 21, skolen (forvaltningen aftaler)
19. september Hjortdal, 19 – 21 Krabben(Lokalsamfund aftaler)
21. august Fjerritslev, 19 – 21 Tinghuset (Lokalsamfund aftaler)
Som udgangspunkt søger det enkelte lokalsamfund for forplejningen, der henstilles
til mådehold☺. Er der udgifter i forbindelse med lån/leje af lokal skal forvaltningen
orienteres herom.
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3 Indkomne ansøgninger til Landdistriktsmidlerne
Til de kommunale Kultur- og Landdistriktsmidler med frist 15. maj har vi modtaget nedenstående ansøgninger. Her finder i afgørelsen på sidste ansøgningsrunde https://www.jammerbugt.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1131

Projekt
Danmark Dejligst 2017
Global Garden Party 2017
Gavlmaleri i Nørhalne
Ude liv ved DRØN-hytten - Bålsted og brændekløver
Bogfestival 2017
Indvendig istandsættelse af Ingstrup Bogbrugs
Legeplads i Pandrup Anlæg
Aktivitetslokaler ved Tranum Strand
Hundelufte stien v/DRØNs Multiområde
Multibane i Nørhalne - fase 3 af aktivitetspladsen
Aktiviteter i Husmoderforeningen Hawgasserne
Outdoor Festival 2017
Vesterhavsrock 2017
Skovspillerne
Tinghuset
Kunst og Kultur Rute Gjøl
Øster Han Herred Egnssamling
Ryå Mejeri
Kunst i Han Herred
Udbedring af Skipper Klementplads

P
Søgt beløb
1
25.000
1
30.000
1
35.000
1
13.000
1
11.625
1
50.000
1
80.000
1
19.652
1
40.000
3
100.000
3
6.000
1
20.000
1
160.000
1
20.000
1
9.300
1
18.000
1
150.000
1
50.000
3
7.000
1
26.000

Se vedhæftede bilag.
Landdistriktsrådet bedes prioritere ansøgningerne fra 1 – 3, hvor 1 er højeste prioritet.
Se prioritering af i skemaet.

4 Evt. og næste møde
27. september kl. 17:00 Rådhuset Aabybro.
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