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Ad 1. Vision 2025 – Hvad tænker KFU om Landsbyrådets rolle ift. Visionen? – og
hvordan ser Landsbyrådet sig selv?
Tiltrække og fastholde:
Der blev talt om vigtigheden af at skabe gode rammer for børnefamilierne og de unge, så de
unge får lyst til at blive – eller til at vende tilbage efter endt uddannelse. Der skal fokus på at
få gjort landsbyerne attraktive, for at fastholde de nuværende og tiltrække nye borgere til
landsbyerne. Det er vigtigt at sikre god forsat aktivitet og liv i både by og land.
Finansiering af fast ejendom:
Landsbyrådet slår fast, at der stadig er en problematik omkring finansiering af ejendomme i
landdistrikterne. Det betyder at, mange (ældre) er stavnsbundet til deres huse og at
potentielle tilflyttere ikke kan få lov at låne penge til køb af ejendom.
Den gode historie:
På tidligere møder har KFU og Landsbyrådet snakket om ”den gode historie” - at hver landsby
skal have fundet ud af hvilke kendetegn, der er særlige for netop dem. Det er stadig aktuelt.
Infrastruktur:
Der blev gjort opmærksom på at infrastrukturen er et problem, det er ikke til at komme fra og
til landsbyerne, derfor vil mange unge mennesker flytte fra landsbyerne. Flexture er et godt
tilbud, som kommunen bør udbrede kendskabet til. Ligeledes ville et samarbejde på tværs af
kommunegrænser være nyttigt.
Erhverv:
Det er vigtigt, at der er god støtte til de virksomheder der etablerer sig, store som små.
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Ad 2. Landdistriktspolitik – Hvad er de vigtigste emner at få berørt?
Bosætning og erhverv.
Opmærksomhed på at hele kommunen er en landkommune, så der skal tænkes i
sammenhænge mellem by, landsby og land. Der må gerne lægges op til flere samarbejder på
tværs og der skal fokus på udvikling af erhverv i landdistrikterne.
Erhvervskontoret er med i et tværkommunalt projekt om udvikling af virksomheder i
landdistrikterne og er godt i gang med processen. Ligeledes er der succes med at afholde
fællesarrangementer for kommunens virksomheder ca. 4 gange årligt.
Håndværkere skal henvende sig til erhvervskontoret for at komme på ”håndværkerlisten” –
listen over de håndværkere, der er interesserede i at byde ind på kommunale opgave.
Ad 3. Landsbypuljen 2015 – Er der anledning til revurdering af kriterierne?
Landsbyrådet ser ikke nogen grund til at ændre kriterierne på nuværende tidspunkt. Inden
hver ansøgningsrunde bliver det vurderet om kriterierne er fortsat er aktuelle og om der er
”emner”/typer af ansøgninger der skal prioriteres højt i den kommende ansøgningsrunde.
Ad 4. Hvordan skabes den attraktive landsby?
Der blev sat følgende ord på den attraktive landsby: dagligvarebutik, institutioner, kollektiv
trafik, ildsjæle, forskelligheder, samarbejde
Vi kan arbejde med at få de gode historier ud. Fx gennem fælles markedsføring,
bosætningsarrangementer, åbent hus, slogans, tydeliggøre herlighedsværdier og
forskelligheder. Måske kan øget samarbejde og netværk mellem landsbyerne også styrke hver
enkelt landsby.
Lene Aalestrup og Lars Peter Schou orienterer om VM i amatørcykelløb 2015 som kører
igennem Rebild den 6. september 2015. Der er mulighed for netop den dag at gøre en festdag
ud af det i de landsbyer, som cykelrytterne kører igennem, ved evt. byfest, underholdning
mm. Læs mere om VM i amatørcykelløb på www.denmark2015.dk
Ad 5. Orientering om Landsbystafet 2015
Landsbyrådet og Kulturrådet gør klar til at fortsætte Landsbystafetten i 2015. En pulje på
50.000 kr. udloddes til det lokalområde, som - gennem samarbejde mellem foreninger/borgere
- kommer med det bedste projektforslag. I 2014 vandt Kgs. Tisted stafetten og har fået sat
landsbyen på landkortet med fine omtaler af projektet ”Oaser for folk og fæ”. Materiale om
Landsbystafetten 2015 er klar ultimo november.
Ad 6. Løst og Fast
Af hensyn til tidsplanen var der ingen drøftelser under dette punkt.

