Liv i By og Skole: Opsamling fra Individuelle møder med lokalsamfund

Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 16:00-21:00
Tilstede: Mogens, Helle, Holger (ny kommunaldirektør), Ulla, Diana, Susanne,
Peter Mikael, Jens Christian, Gitte, Thomas, Anders, June (ny
bosætningskonsulent), Anne.
Afbud: Winnie.
Aftenens individuelle møder med lokalsamfund i Liv i by og skole blev alle indledt
med velkomst ved Borgmester Mogens Christen Gade og en præsentationsrunde
med mødets deltagere, bestående af styregruppen fra Liv i by og skole og
repræsentanter fra lokalsamfundet.
Mogens lagde i sin velkomst vægt på det positive engagement der ses i de
forskellige lokalsamfund, og slog fast at den frivillige indsats er en central
medspiller i udviklingen af gode lokalsamfund, som kommunen skal bakke op om.
Forinden lokalsamfundenes eget oplæg, fik de deltagende lokalsamfund
indledningsvis mulighed for at komme med inputs til oplægget om en styrket
landdistriktsindsats, som blev præsenteret på landdistriktskonferencen den 28.
maj.
I det følgende opsummeres de overordnede idéer og ønsker, der arbejdes videre
med i et samarbejde mellem Vækst og Udvikling og lokalsamfund i Liv i by og
skole.
Lokal organisering blev drøftet i kraft af forslaget om, at hvert lokalsamfund
fremover skal organisere sig i en paraplyorganisation. Her blev der sendt klare
signaler fra de deltagende lokalsamfund om, at oplægget om den styrket
landdistriktsindsats har mange gode takter, men at der skal være en politisk og
administrativ opmærksomhed på, at indtænke metodefrihed i den lokale
organisering.
•

Derfor vil metodefrihed, således at de forskellige lokalsamfund kan
organisere sig ud fra, hvad der giver mening lokalt, indarbejdes i oplægget
til en styrket landdistriktsindsats.

Bosætning var et gentagende emne i de forskellige lokalsamfund i Liv i by og
skole, og særligt i relation til markedsføring af lokalsamfundet for potentielle
tilflyttere. På baggrund heraf vil bl.a. Jammerbugt Kommunes nye
bosætningskonsulent, June Haugaard Mejlholm, arbejde videre med:
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•
•
•

Sparring på lokal markedsføring – ift. lokale profileringskataloger, lokale
bosætningsvideoer og markedsføringen heraf.
Opdatering af www.derforjammerbugt.dk.
Et plenummøde med bosætning som omdrejningspunkt.

I forlængelse af bosætningsindsatsen i de forskellige lokalsamfund i Liv i by og
skole var spørgsmål om juridiske forhold ved foreningers mulighedsrum ift. lokale
udstykninger, samarbejde med boligselskaber, finansiering og opkøb af boliger
hyppigt nævnt.
•

Derfor er det blevet besluttet at ovenstående vil udgøre et tema for et
plenummøde i Liv i by og skole.

På mødet i Liv i by og skole var det ligeledes et fælles ønske blandt nogle af
lokalsamfundene, at der bliver mulighed for at afholde individuelle møder i
forbindelse med LUP-processen i efteråret 2019.
•

Derfor vil der fremover være en løbende dialog med de forskellige
lokalsamfund om, hvad der giver mening at mødes om og få sparring på i
samarbejde med Vækst og Udvikling.

Lokalsamfundene vil få en tilbagemelding på spørgsmål fra mødet senest ved
næste plenummøde i oktober.

Opsamling på lokalsamfundenes oplæg enkeltvis
Nørhalne (Tilstede: Inge og Finn)
Nørhalne starter med feedback på oplægget omkring styrket organisering af
landdistriktsindsatsen fra landdistriktskonferencen 28. maj. De melder tilbage, at
det er positivt, hvis man behandler byerne forskelligt ift. krav om organisering.
Der nævnes endvidere, at det vil være positivt, hvis man tænker Liv i By og Skole
sammen med bosætningsindsatsen.
Man anskuer sin by Nørhalne som en god by for børnefamilier og som et lille
samfund, hvor man har alt der er brug for. Der opleves tilflyttere af unge
mennesker, som er på vej ind i mange af byens aktiviteter.
Det er et stort arbejde at holde gang i de eksisterende planer. Faktisk er det lige så
stort arbejde, som at finde på nye udviklingsprojekter. Det nævnes, at der godt kan
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være eksisterende initiativer, som trænger til at blive videreudviklet – frem for at
der kun er fokus på de helt nye udviklingsprojekter.
Nørhalnesamarbejdet nævnes som én af de første paraplyorganisationer (uden
bestyrelse) – her har man 4 møder årligt, hvor skoler og brugsen og andre aktive i
byen mødes.
Erfaringer fra samarbejdet: Det fungerer godt at det er uformelt, uden bestyrelse –
at forskellige møder op fra hver forening, og at der er udpeget en sekretær som
også er koordinator. Der er meget fokus på, at alle får besked om de kommunale
midler, som alle således også kan melde ind på. Man er som medlem ikke
forpligtet på anden måde, end at man repræsenterer sit lokalområde. I dag hjælper
man hinanden på tværs af foreninger i byen - det er fordelen ved
paraplyorganiseringen.
Nørhalnemarked har kørt i 3-4 år. Borgerforeningen har valgt en kasserer, som
også er kasserer i Nørhalnesamarbejdet og Nørhalnemarkedet. Der har været
overskud indtil nu – men det betragtes som borgerforeningens ansvar, hvis der
skulle være eventuelle underskud.
Der er gang i projektet omkring Nørhalnetårnet, som skal præsenteres til næste
Nørhalnemarked i form af en stor skitse af tårnet. Der faciliteres en konkurrence
lokalt om, hvor tårnet skal placeres, og hvad det skal bruges til. Her kan både børn
og voksne byde ind og vinde en præmie. Det er borgerinddragelse i Nørhalne. I
regi af skolen tales der om, hvordan tårnet kan spille sammen med læring.
Der er generelt positiv opbakning til Liv i By og Skole fra Nørhalne Skole, og en
opfattelse af at man får meget tilbage i samarbejdet med byen. Der er lige blevet
etableret en multibane og legeplads, som også understøtter skolens og byens rum
for leg og læring.
I Nørhalne står man pt. med et positivt ”problem” i kraft af pladsmangel på skolen
om tre år. Der er igangsat en proces omkring, hvordan skolen kan løse denne
udfordring.
Byen fungerer rigtig godt med de frivillige kræfter den har. Foreningsaktive
inddrages i samarbejdet med skolen, og der tales om at man vil lave en base for
frivillige kræfter at trække på. Der er pt. fokus på at få unge med i det frivillige
arbejde – to nye unge frivillige er rekrutteret fra rideklubben.
Der er hele tiden projekter i gang – når der har været møder, kommer nye
projekter på banen.
Det går godt med byens LUP. Mange havde påpeget at flere af byens LUPprojekter er færdige. Derudover nævnes det også, at der er rigtig mange ”bløde
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værdier” i byen, som fylder i byens identitet. Der er et tæt samarbejde i byen, som
ikke kræver penge og som ikke står i LUP. Fx et tæt samarbejde om et årligt
julearrangement. Disse bløde værdier vil Nørhalne gerne give plads til i LUP’en,
fordi det også definerer byen. ”Der er behov for flere af de bløde værdier”, fortælles
der.

Tranum (Tilstede: Lisa, Winnie og Trille)
Tranum fortæller om, hvordan de har organiseret sig lokalt i 4 grupper, som blandt
andet har fokus på skole, erhverv/turisme, bosætning og byforskønnelse.
Man vil fortsat gerne have fokus på at brande byens vandreruter – evt. med tyske
vandreturister som målgruppe. Man vil meget gerne have boostet muligheden for
at benytte vandreruten, som man med stor succes boostede friluftsbadet i Tranum
på kommunens facebookside.
I Tranum vil man også meget gerne fortsætte med Ildsjæle Akademier, da det
vurderes som gode events, hvor man fylder rygsækken med ny inspiration.
Tranum har på nuværende tidspunkt 1.270 følgere på facebook, og 30 redaktører
som ligger aktiviteter ind. Det er måden man holder alle opdateret på.
Pt. er der flere projekter i gang og nogle afsluttet. Den 19. juni indvies det gamle
skakspil og hinkepladsen ved busstoppestedet går godt – selv store børn har brugt
det. Der er blevet sat borde-bænke op i det område også. Det er man rigtig tilfreds
med.
Den nye hytte kan bruges af skolen, når eleverne skal vaske grøntsager i regnvejr.
Læring kan tages med ud i den nye hytte. Tranum er meget stolt over, at der
kunne rejses en hytte så hurtigt – over en weekend. Mange frivillige gav en hånd
med.
Der arbejdes fortsat meget på Tranum-Fosdal.
Friluftsbadet havde en god sæson sidste år – der rettes en stor tak til Jammerbugt
Kommune for at booste tilbuddet. 3.000 var igennem sidste år. Som udspringer af
de mange besøgende gav det mening at bespise gæster lokalt. Nu kan man få is
m.m. ved friluftsbadet. Der er bevidsthed om, at pølsevognen ikke kunne køres af
frivillige grundet de krav der ligger hertil – det skal ikke være tvang og massevis af
regler over frivillige.
I Tranum har man fået midler til solopvarmning af vandet. Der er søgt hjem til en
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overdækning, men bygningen ved siden af er misvedligeholdt, hvilket vækker
bekymring ift. en evt. ny overdækning. Man er pt. i dialog om overdækningen.
I bosætningsgruppen arbejdes der pt. på at lave et kort over byggegrunde. Man vil
fortsat gerne have DerforJammerbugt opdateret. Det kan være svært for ildsjæle at
være ejendomsmæglere, derfor vil man rigtig gerne have en opdateret side som
viser byens byggegrunde frem.
Man er i dialog med et firma som bygger træhuse. Man vil gerne i dialog med
Bygma som ejer mange grunde i området. Før der virkelig sættes ind med
bosætningsindsatsen, ønskes det at have sokkel på plads – så er det lettere at
”sælge området”. Taktikken er at få det til at se ud som om, at der er byggeri i
gang. Det er en del af Tranums bosætningskampagne.
Byforskønnelsesgruppen havde gang i et projekt, men grundet fjernvarmeopgravninger er det sat på standby.
Der har også været tale om at leje et græsareal til afsætning af børn, så trafikken
ikke hober sig op omkring skolen. På Skolen er der er kommet flere børn til i løbet
af skoleåret. Synlighed gennem facebook er vigtigt.
Lokalsamfundet er gode til at byde ind med økonomi og frivillige kræfter ift. skolens
faciliteter. Nu har man en skolegård med flere aktiviteter.
Lokalsamfundet er som helhed begyndt at samarbejde med Skovsgaard. Man ser
sig som én enhed.
Der har været ønske om, at børn fra andre omkringliggende byer kan transporteres
til skolen i Tranum, så det bliver nemmere for forældre at sende deres børn i skole
i Tranum. Det har betydning for skolevalget, om børnene kan blive hentet og bragt
til skolen – derfor har mange børn fra Hjortdal fx valgt Klim friskole fremfor Tranum.
Der skal være en drøftelse af, om det er en mulighed at etablere transport mellem
skolerne. Der skal først være fokus på, om folk vil benytte sig af det. Det er første
skridt i udvalget. Det vendes på mødet om man kan lave et samarbejde med andre
institutioner, som har flere busser kørende. Fx plejehjem. Det nævnes også på
mødet, at man kan lave et formaliseret samarbejde med fx Søstjernen i Hjortdal –
det gør det mere naturligt for forældre i Hjortdal at vælge Tranum skole.
Tranum spørger desuden ind til muligheden for fokus på flergenerationsboliger i
bosætningskampagnen. Her vil Tranum gerne have sparring. Man vil gerne have
flere lejeboliger. Ollekolle er også ét af de store projekter, der er tilbage på LUP’en.
Slutteligt rettes der stor tak til Jammerbugt Kommune for at lytte og gå engageret
ind i byens lokale projekter.
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Klim (Tilstede: Otto og Pipsen)
Lokalområdet består af tre byer, men man har ikke lavet en formel
paraplyorganisation, men mødes en gang om året. Pernille koordinerer de
tværgående elementer. Hun sidder også i landdistriktsrådet og Liv i By og Skole,
for det skal gerne hænge sammen. Det fungerer fint med Pernille som
koordinerende rolle.
Det er svært med to skoler, tre idrætsforeninger og tre byer – der er nødt til at
være nogle, som samler det hele sammen. Der går noget tid inden en formel
paraplyorganisation bliver oprettet.
I Klim synes man at det går fint, og at der er masse gode arrangementer. Der gives
stor ros til Tour de Jammerbugt.
Man er meget glade for at hallen er udbygget, og at man fx har mod på at få flere
trampoliner ind. Gymnastikforeningen er i gang med trampoliner, selvom projektet
ikke er fuld finansieret.
Man er også meget positiv overfor at der bygges nye huse. Thorup strand oplever
at tilflyttere har en eller anden form for tilknytning til området – enten via
sommerhus eller voksede op i byen. Fremover vil man gerne kigge på, hvor
lokalplanen åbner mulighed for at bygge huse. Der kommenteres på, at det er
svært at ligge byggegrunde ud i det åbne land. Klim efterspørger også lejeboliger.
Man arbejder pt. på at sikre skolevejen – der efterspørges hjælp til en cykelsti, for
der er meget trafik ved Thorup Strandvej.
Man ønsker endvidere en sti gennem skoven og hjælp hertil. Det er vigtigt for
området ift. bosætning også, fortælles der.
Der er gang i projekter om boldnet og forsamlingshuset. Der har også været talt
om, at opkøbe en gammel ejendom og lave aktiviteter der. Det kan rumme kunst,
lokale fødevarer osv. Projektet omkring højskolen er også opstartet i det små.
Højskolen vurderes som en god mulighed for at rekruttere unge mennesker til
området – og arbejdspladser. Den giver også noget liv.
Man har også gang i en bosætningsvideo - med en lokal speaker.
I Klim fylder fællesskabet meget. Man er bevidst om, at forskellen mellem en flok
huse og et samfund er at der er sammenhængskraft og fælles arrangementer. ”Det
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er fællesskabet der skal tiltrække, og vi føler os mere sikre når vi kender
hinanden”.
Der er fokus på at få flere foreninger med i arrangementer. Tirsdagsklubben har
seniorgymnastik. Der er mange tilmeldte.

Skovsgaard (Tilstede: Jenny, Kim og Ida)
Sidst blev det prioriteret at få flere lejeboliger – nye af bedre kvalitet. Bosætning er
en udfordring, og der er pt. ikke nok lejeboliger. Der er arbejdet på lejeboliger i
halvandet år. Der har været kontakt til Fjerritslev boligforening, som dog ikke ville
satse på Skovsgaard.
Man har i stedet haft møde med Domea, og de vil gerne bygge 8 boliger. Der er en
liste med lidt over 30 interesserede potentielle tilflyttere. Man håber på hjælp til at
komme videre med projektet, men det kræver økonomi. Skovsgaard vil gerne i
gang, og skal kontakte Domea ift. at kontakte kommunen iforb. med skema A.
Der er mange projekter udover bosætning – man har eksempelvis etableret en
multibane.
Skovgaard er et sted, hvor man holder af arrangementer og events. Der har været
fokus på at komme ud over rampen og få flere med til vores arrangementer.
Forældre har påpeget, at det ikke fungerer at store landbrugsmaskiner deler vej
med børnenes vej til skole. Der ønskes en cykelsti (to-et vej) - mellem Skovsgaard
og Attrup. Man har tidligere kontaktet kommunen, men er i tvivl om hvor sagen
ligger nu. Vil gerne i dialog om, hvad der kan lade sig gøre. Alternativt efterspørges
der lys på vejen, særligt ned gennem Kokkedal skov. Lys kunne også gøre meget
for trafiksikkerheden. Attrup oplever mange flere cyklister – derfor kan man også
tænke turisme ind i det.
Sidste LUP-møde var meget velbesøgt, hvor man kom med mange forslag – i år vil
man gøre det anderledes. I år skal der inviteres til formøde alá Højlunds
Forsamlingshus, så vi inden LUP’en ved, hvad der ligger borgerne på hjertet. Dette
arrangement ligges i forlængelse af et andet arrangement i byen, så der er
sammenhæng.
Det er vigtigt for Skovsgaard at få dialogen med alle, så man også ved, at man har
styr på baglandet, når man sidder til møder som disse.
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Skovsgaard nævner også et behov for at få en dialog med de lokale borgere om
det der er gjort – om de projekter som er færdige. Der skal være en
forventningsafstemning med borgerne – lever man op til det som borgerne
forventer? Skovsgaard har dermed også fokus på at afstemme med lokalområdet
– og sikre at folk bliver boende i området.
Begge skoler i Skovsgaard-Tranum har afholdt mad-modsløb, hvor lokale
fødevareproducenter/avlere har deltaget. Der arbejdes med åben skole, med nye
tiltag, idéer osv. Børn får kendskab til lokale råvarer.
Skovsgaard giver Jammerbugt Kommune ros for, at man ser ildsjæle som en
styrke, og at der ansættes ressourcer til at understøtte dette.

Biersted (Tilstede: Flemming og Carl Peter)
I forhold til én indgang, nævner Biersted, at man i højere grad gerne vil oplyses
om, hvor i processen ens sag befinder sig. Kan man høre noget før der er truffet
beslutninger, spørges der ind til.
Idrætsforeningen er i gang med tilbygning til multihallen. Der næres store håb til
projektet. Derudover bygges naturlegepladsen her i juni. I Biersted vil man også
gerne lave en forhindrings- og motionsbane omkring skolen. Makerspace er ikke
så aktiv nu, men nogle havde et ønske om et kreativt rum.
Der er ligeledes gang i ”mød din by” hvor foreninger kan møde hinanden. I
Biersted har man lavet en jobbank for frivillige – her kan man melde ind, om man
kan hjælpe med at bage kage eller andet. Der kan ydes hjælp fra kommunen, når
de vil holde netværksmøder.
Der er tværfagligt samarbejde omkring aktive ældre. Borgerforeningen laver ”spis
med din nabo” og idrætsforeningen har aktiviteter.
Af kommende projekter er der blandt andet en koordineret markedsføring af gode
lokale projekter og arrangementer. Man vil gerne fortælle de gode historier (som i
brochuren ”flyt til Saksild”). Man vil gerne lave et katalog.
Man er begyndt at snakke om ny hytte i skoven, hvor FDF holder til. En mere
moderne hytte som bedre opfylder behovene. Og som kan bruges af flere. Det er
ikke en hytte man er stolt af på nuværende tidspunkt. Der skal gøres meget for at
hytten får nyt liv. Der er ønske om at få koblet så mange brugere på som muligt.
Man har snakket om mulighed for at få koblet den omkringliggende natur på dette
mulige projekt. Det skaber en synergieffekt.
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Man har valgt at tage busforbindelsesønsket ud af LUP, for man føler ikke rigtig, at
de I Biersted kan gøre noget ved det.
Slutteligt nævnes det, at der åbnes op for at genoptage ønsket om lejeboliger.

Trekroner (Tilstede: Bjarne, Sanne, Peter)
2019 skal være et aktivt år i Trekroner.
De forskellige arbejdsgrupper lever sit eget liv, nu kører de meget ubevidst. Der
blomstrer hele tiden noget i disse grupper. I 2019 kommer der stadig projekter op
fra disse projekter.
Der er stadig fokus på bosætning. Byforskønnelse og fritidsliv har stort fokus.
I samrådet er man optaget af bosætning, boligrotation og PR. Der er fokus på flere
lejeboliger. Sanne har mellem to-tre henvendelser pr. uge, men ingen boliger at
tilbyde. Målgruppen har ikke råd til nye boliger. Der er også stort fokus på
nedrivningsklare huse. Trekroner har brug for svar på, om kommunen vil gå ind i
nedrivningen på Skolevænget 1. Bjarne har sendt en mail, men har ikke fået svar.
Det er uhensigtsmæssigt, for når naboerne engagerer sig, kommer de til Sanne og
spørger hvor sagen ligger.
Der er også kig på alle forsamlingshuse i området med fokus på energibesparende
varmekilder og isolering. Der er kommet en fantastisk legeplads i Bejstrup, rejst af
frivillige. Over de næste år vil man have fokus på udvikling af halfaciliteter.
Idrætsforening og lokalområder har på tværs af Trekroner organiseret sig, og skal
holde fremtidsværksted ift. nye faciliteter. Her bliver det afklaret, hvad borgerne vil.
Der er inviteret omkring 26 foreninger.
Markedsføringen går meget på projekter i byen og rekreative miljøer. Man har
behov for at synliggøre byggegrunde på DerforJammerbugt.
Skolen bruger havnen aktivt som undervisningssted.
Der nævnes et behov for at LUP kan revideres løbende – det skal være sådan, at
arbejdsgrupper kan sende idéer ind løbende. Det foreslås, at man kan sidestille
små projekter med store projekter. Kan man måske bruge nogle landdistriktsmidler
på de senere opstået projekter? Hvis ildsjæle er motiveret for et projekt, fungerer
de bedst – hvis det først kan komme i LUP’en efter et par år, dør motivationen. Der
skal være plads til den gode idé. Det kan også være en måde, hvorpå man kan få
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lokalsamfundet med i LUP’en. Der skal være plads til at komme nye projekter ind
undervejs i overordnede faste overskrifter.
Trekroner kunne godt tænke sig en dialog om Skolevænget 8. Kan man lave noget
omkring huset? Man er meget interesseret i at købe huset. I Trekroner mangler vi
et andet gear, for man er begrænset med økonomi. Man kan ikke låne i banken.
Kan godt bruge sparring ift. jura.
Der spørges ind til hvordan landsbypedellen kan bruges. Det nævnes som et
muligt tema for plenummøde eller Ildsjæle Akademi – sammen med lovgivning/jura
på særlige områder.
Der gives stor ros for at kommunen lytter, og ros for anlægspuljen. Arbejdsgangen
til ansøgning af puljen er fin – det ville være forvirrende hvis der er flere forskellige
typer af ansøgningsprocedurer. Der er nok forskellige midler at balancere mellem.

Gjøl (Tilstede: Lars, Lisbet og Line)
Man er i gang med at oprette den lokale paraplyorganisation, men man er samtidig
også bekymret for, om det bliver presset for ildsjæle. Der er nok møder at gå til i
forvejen.
Der efterspørges et fokus på, hvad havnen kan ift. bosætning og turisme. Der er
mange gode idéer, hvor skolen også er involveret. Man kunne godt tænke sig at
Gjøl blev surf-destination i fjorden, og man så gerne at kommunen og andre skoler
brugte den mere. Der spørges ind til status på destination Limfjorden.
Ungdomsskolen vil gerne samarbejde omkring havnen med sejlklubben. Der er
imidlertid ikke plads til deres grej. Der er potentiale for at kommunens elever kan få
en oplevelse ved havnen. Tænk gerne faciliteter ind i udviklingen af området.
Gølbåden kan spille ind.
Man vil gerne skabe sammenhængende oplevelser i byen – aktivitet på havnen,
skolen, overnatning. En oplevelsespakke omkring Gjøl.
Der arbejdes på sommerskolen hvor man kan bygge en båd, som man også kan
komme ud og sejle i. Man er dog udfordret på, om de overhovedet kan skabe en
sommerskole. Man tænker at køre det igennem AOF.
Der er sket meget på skolen. Historieundervisningen køres i samarbejde med
lokalhistorisk og kirken. Der gives stor ros til AULA.
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Man har haft fokus på samkørsel – i bæredygtighedens tegn. Kunne godt tænke
sig hjælp med ”blaffesteder”, men mangler sparring ift. vejloven. Gjølhavn vil
bidrage til at blive den bedste fritidskommune. Man vil særligt have fokus på at
udnytte stedpotentialet ved Gjøl.
Slutteligt gives der stor ros til Jammerbugt Kommune for hurtig respons og
opmærksomhed på deres lokalsamfund.

Saltum (Tilstede: Jane og Michael)
Der arbejdes pt. på at udpege hvor det nye lyskryds i Saltum skal være. I Saltum
har man fået lovet et lyskryds allerede i 2019. Man har også fået bevilget penge til
at lave ny sti ud omkring Saltum.
Det opleves som en udfordring, at der er flere byer i samme skoledistrikt, som alle
har sin egen LUP. Da de 50.000 kr. blev bevilget skulle man finde en anden måde
at arbejde sammen på – evt. lave en fælles pulje med fælles projekter, så man
fælles kan understøtte skolen og projekter rundt om skolen. Det er en udfordring at
håndtere, at alle arbejder med forskellige LUP’er. Hvordan lander man
samarbejdet? Fokus må være på at understøtte skolen. Der spørges ind til
hvordan man kan få LUP’erne til at hænge sammen.
Man vil gerne have fokus på at synliggøre, hvad de forskellige foreninger kan og
arbejder med, og man vil fortsat styrke egnssamlingen. Der er endvidere et stort
ønske om at sammenkoble stisystemer i Saltum.
Der har også været arbejdet på foldere ift. bosætning.
Man mangler et sted, hvor man kan se hvilke arrangementer der er rundt omkring.
Der foreslås en app som fx MinLandsby-appen.
I Saltum vil man fremover arbejde mere med at inddrage skolen i Uldfestivalen og
outdoorfestivalen. Udeskolen skal også evalueres i forbindelse med, at der skal
mere fokus på hvad der kan gøres for at tiltrække flere elever til skolen. Der skal
fokus på, hvilket image skolen skal have – hvad skal skolen slå sig på? Man skal
have en profil som adskiller sig fra omkringliggende skolers profil. Fx gøre mere ud
af at skolen har fokus på outdoor.
Man ser et oplagt samarbejde med efterskolen i Ingstrup i form af skolepraktik,
valgfag etc.
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Saltum har mange spændende projekter i sigte, og er positivt indstillet på at tilgå
projekterne.
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Individuelle møder den 17. juni 2019 kl. 16:00
Tilstede: Holger, Winnie, Ulla, Thomas, Mikael, Jens Chr., Gitte, June, Helle,
Mogens og Lars

Mogens indledte dagens møde med at fremhæve, hvor vigtig indsatsen med at
skabe lokal udvikling er samt hvor vigtig ildsjælenes indsats er, og at indsatsen
værdsættes af kommunalbestyrelsen.
Samtidig nævnte Mogens, at møderne denne dag er de første individuelle møder,
hvor lokalsamfundene Ingstrup, Moseby, Øland, Arentsminde, Halvrimmen,
Birkelse og Hjortdal møder styregruppen for at drøfte deres LUP og eventuelle
aktuelle temaer og emner, herunder lokal paraply organisering, årshjul og hvad
kommunen kan bidrage med.
Ørebro, Kim
Kim fremviste Ørebros nye Logo.
I Ørebro vil de forsøge at arbejde med at de ligger i en geografisk trekant med
Bygholm Vejle, Aggersborg og Husby Hole.
Det går godt med skolen og med Vuggestuen. Ligesom der sker meget i områdets
mange foreninger, hvor rideskolen er den største forening sammen med
boldklubben. Det kniber lidt mere med spejderne.
Det går godt med bålhytten og området – de nye tanker/vision for området er, at
tænke mere, hvad kan vi gøre af gavn for hinanden og også arbejde sammen om
de fysiske rammer. Derfor ønsker man at arbejde med at samle alle foreninger og
aktiviteter i en fællesbygning - det kunne være en del af skolen. Hvor blandt andet
også forskere kan tage ophold.
Der blev spurgt til hvordan det går med at etablere en paraplyorganisation. Der
arbejdes fortsat med lokalt at fremme forståelsen af nødvendigheden, men det er
vigtigt at der er tale om en simpel organisering.
Mikael undersøger regler i forhold til elever på Ørebro skole fra Vesthimmerland
Kommune.
Det blev foreslået, at projektet på Bygholm Vejle blandt andet kan formidle ålegræs
og stenrev.
Der arbejdes videre omkring placering af en eventuel autocamperplads.
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Øland, Karen-Margrethe og Hanne
På Øland arbejder de med indfri deres LUP. Man er klar til at gennemføre første
etape af projektet Glarborgen, hvortil man i alt har samlet 1,4 million kroner. Og har
100 medlemmer i foreningen.
Arbejder med udvikling af sti ved dæmningen.
Domea har været på besøg for at tale om muligheden for at opføre lejeboliger. Det
blev anbefalet at overveje at placere eventuelle boliger på kommunalt ejede
arealer.
Medborgerhuset oplever stor søgning, der fokus på drift og udvikling af aktiviteter.
Der blev udtrykt ønske om at flaske og tøjcontainer flyttes (Gitte taler med
forsyning herom).
Der arbejdes også med bosætningsaktiviteter. Hanne og Karen-Margrethe
kontakter June når de har behov for assistance.
Der blev udtrykt ros til den årlige rapport for medborgerhuset.
I paraplyorganisationen arbejdes der med, hvad de skal tage sig af som kalender,
hjemmeside etc.
Spørgsmål omkring mellemfinansiering blev bragt op omkring projektet
Glarborgen. Der laves oplæg omkring mellem finansiering til politiskbehandling.

Halvrimmen, Marianne og Henrik
Arbejder med opsætning af shelters ved søen og med udviklingen af en
informationsfolder for byen. Målet er lys i alle vinduer.
Det blev foreslået, at kommunen køber et hus, som kan renoveres hvor unge kan
drive genbrugsbutik.
Der arbejdes med infostander/skærm ved købmanden. Der blev opfordret til at
kommunen laver et projekt omkring infoskærm eller lignende.
Der arbejdes med paraplyen, men de skal have nogle flere med.
Har holdt åben by, men det kræver en større markedsførings indsats. Åben by
kunne koordineres med Tour de Jammerbugt.
Der blev afsluttes med en snak om vigtigheden af, at der stor fokus på at det
forestående kloakarbejde koordineres, så der er færrest mulige gener.
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Arentsminde; Kirsten, Brian & Heidi
I Arentsminde er de glade for den nye pulje på 50.000 kr. Der arbejdes med
velkomst af tilflyttere og Branding og at få flere til deltage i sammenholdet i byen
og mobilisere flere ildsjæle.
Legepladsen på Hanbovej indrettes til mindre børn.
Glade for at det er besluttet at lave et landsbyråd/paraplyorganisation.
Der arbejdes også med projektet omkring grunden hvor den gamle station lå.
Grunden indrettes blandt andet med planter, bærbuske og information om at sylte.
De 50.000 kan akkumuleres og overføres til kommende år.
Godt de 50.000 kr. skal prioriteres af byen og ikke af enkelt foreninger.

Birkelse/Ryå; Preben, Bjarne og Mariane.
Er i gang med at planlægge paraplyorganiseringen. LUP’en er som den er nu.
Vil gerne lave en Multibane på idrætsanlægget, som første prioritet.
Der blev spurgt om man kan akkumulere de 50.000 kr. og bruge til multibanen.
Mogens sagde, at det ikke var tanken og at det var en beslutning som skulle
behandles af styregruppen.
Stjernestisystem udvikles og tegnes.
Der blev udtrykt et om, at der arbejdes med at Aabybro vokser mod Ryaa. Der
kunne eventuelt fokuseres på generationsboliger. Der blev peget på at arealerne
ikke de mest velegnede til byudvikling. Gitte indkalder til et møde om muligheden
for at etablere byggegrunde i Ryaa og Birkelse.
Glade for de ny p forhold ved Skipper Klement plads.

Ingstrup Ole og Inger
I Ingstrup har de lavet et regelsæt som tager udgangspunkt i LUP’en for, hvordan
man kan søge om en andel af de 50.000 kr.
Der er mange aktiviteter som rock i skolegården og projektet omkring hovedgaden
har virkelig pyntet og givet et løft.
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Der er fortsat planer om et multihus, lige nu arbejdes der på at samle alle
aktiviteter i byen i et kommende multihus, herunder samarbejde med friskole og
efterskolen.
Der blev opfordret til at kontakte Kaj Kjærs fond for flora og fauna. Gitte har kontakt
oplysninger.
Arbejder på at få gang i stigruppen. Der blev tilbudt et møde med planafdelingen
for at afklare rute forløb, Gitte inviterer.
Vester Hjermitslev, Karen
Der er kommet gang i aktiviteter på skolen som fx fællesspisning og
veteranbilklubben.
Hovedsageligt er fokus i Vester Hjermitslev på at skabe aktiviteter i eksisterende
faciliteter.
Dog arbejdes der med etablering af et madpakkehus ved søen. Samtidig er der
fokus på forskønnelse og vedligeholdelse i byen såsom renholde fortove og
beplantning ved indfaldsvejene.
Arbejder fortsat med at arbejde sammen om klynge mellem Saltum, Ingstrup og
Vester Hjermitslev.

Hjortdal, Heidi, Anne, Jakob, Lotte og Martin
Der er gang i rigtig mange ting og der er mange presserende projekter, som
•
•
•
•

Multihus
Byggegrunde
Arbejde med cykelstier
Landsby app’en.

I forhold til Multihuset er det nødvendigt at købe en grund hertil. Arealet koster
140.000 kr. Der skal laves en konkret ansøgning.
Samtidig blev det drøftet, hvordan multihuset kan finansieres og hvorvidt
kommunen kunne hjælpe med dette arbejde. Gruppen blev opfordret til at
udarbejde en grundlæggende projektbeskrivelse.
I forhold til byggegrunde blev forskellige muligheder drøftet. Gruppen blev
opfordret til at tage en dialog med potentielle lodsejere.
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I Hjortdal ønsker de en cykelsti som forbinder Fjerritslev og Hjortdal. Der
undersøges om stien er på den prioriterede cykelstiliste. Det blev anbefalet, at de
arbejder med et projekt opdelt i flest mulige etaper.
Moseby, Louise
Louise er nyvalgt til arbejdet. Der blev orienteret overordnet om
landdistriktsarbejdet. Lars holder et møde med Louise for at fortælle nærmere
herom.
Der blev opfordret til at finde flere som kan deltage i arbejdet. Og lovet at en af de
første LUP møder holdes i Moseby.
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