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Besigtigelsestur/Dialogmøde
for Landsbyrådet og Byrådet

Dato:

04.06.2014

Tidspunkt:

17.00 – 21.30

Sted:

Aarestrup Forsamlingshus

Dialogmøde
04.06.2014

Til stede: John E. Sørensen, Lisbeth Nørgaard, Anette Tedaldi, Britta Kiis,
Ole Nørgaard, Lise Ravn Andersen, Sara Tornøe, Claus Holm, Søren
Christensen, Leon Sebbelin, Lene Aalestrup, Gert Fischer, Søren Søe Larsen,
Holger Pedersen, Peter Bak, Per Vilsbøll, Rasmus Rask, Annette Søegaard,
Camilla Framnes
Ordstyrer: Anette Tedaldi
Afbud fra: Lene Nygaard, Charlotte
Hansen, Michael Frederiksen
Referent: Camilla (CKF)
Fraværende:

Besigtigelsesturen:
Afgangs og
Hvad sker der?
ankomsttider
KL. 17.00
Afgang med bus fra Aarestrup forsamlingshus
Vi kører igennem Skaarup, hvor Anette Tedaldi fortæller
Kl. 17.15Bussen stopper i Nysum, rundvisning
17.45
Vi kører igennem Fyrkilde, hvor Anette Tedaldi fortæller
Kl. 18.00Bussen stopper i Mejlby, rundvisning og let traktement
18.50
Vi kører gennem Kgs. Tisted, hvor Bjarne Hansen fortæller
Vi kører gennem St. Binderup, hvor Søren Christensen
Fortæller
Vi kører gennem Ll. Binderup, hvor Hanne Larsen fortæller
Kl. 19.30
Bussen Stopper i Aarestrup, rundvisning på Gregers Krabbe
Friskolen
Kl.20.00Spisning og dialogmøde i Aarestrup Forsamlingshus
21.30

Dialogmødet
John og Lisbeths beretning for 2013:
Det har i Landsbyrådet siden maj 2013 været en frustrerende og turbulent
tid, grundet den personalemæssige situation i CKF. Sara Tornøe er nu blevet
ansat som udviklingskonsulent og skal være kontaktperson for Landsbyrådet,
en opgave der deles med Camilla Framnes. Der er aftalt med Center Kultur
og Fritid, at vi fremover mødes uformelt et par gange omåret, for at sikre
fælles fodslag.
Landsbyrådet har i den seneste bl.a. behandlet emnerne:
- Mobildækning
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Legepladser
Kulturstafetten
Stednavne
Landsbyportalen, som har lidt under personalesituationen i CFK.

Landsbyrådet har i foråret behandlet 29 ansøgninger til projektpuljen - samlet
ansøgningsbeløb på ca. kr. 750.000. Der var kr. 570.000 til rådighed, som blev
fordelt på i alt 26 ansøgninger. Efterfølgende har dette givet anledning til flere
positive avisartikler.
Lisbeth fortæller, at der - trods mange positive historier og gode aktiviteter
- desværre ses mindre liv i landsbyerne, og det skaber bekymring om
landsbyernes fremtid. Der er mange negative tendenser. Det er svært eller
næsten umuligt at få kreditforeningens lån til huse på landet.
Landsbyrådet har også på seneste repræsentantskabsmøde drøftet problemet
med de tilstedeværende politikere. Problemet er fortsat højaktuelt. Der er
store vaskeligheder med at sælge husene i landdistrikterne, og de ejendomme
der bruges til udlejning bliver ofte præget af større forfald
Medierne er med til at forstærke billedet af landsbydød!
Lisbeth foreslår, at der sættes ind for at fortælle de gode historier i og om
landsbyerne. Hvordan får vi de gode historier frem? Og er politikerne villige
til at medvirke?
Landsbyrådets håb er, at der bliver sat fokus på landdistrikternes udvikling,
fokus på de mindre virksomheder; at dyrke og pleje dem især i opstartsfasen.
Og ikke mindst at der politisk reageres på kreditforeningernes og bankernes
manglende vilje til at låne penge ud i landdistrikterne
Opsummering af den efterfølgende dialog
Leon Sebbelin: Byrådet har bevilget penge til et projekt i samarbejde med
Jammerbugt om erhvervsudvikling i landdistrikterne.
I byrådets vision er der fokus på Landdistrikternes udvikling. Der skal
lægges pres på politikerne på Christiansborg, og problematikken omkring
belåning i landdistrikterne skal belyses.
Holger Pedersen: Det er fra Christiansborg, der skal sættes ind overfor
Kreditforeningerne. Det må være lokalpolitikkernes opgave at presse på. (De
tilstedeværende politikere nikkede til denne udtalelse.)
Lene Aalestrup foreslår:
- At hver landsby får til opgave at beskrive 5 highlights ”Hvad gør netop
deres landsby til noget særligt”.
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Rundtur i kommunen for potentielle tilflyttere: ”Se 10 landsbyperler” til
at brande ”hvorfor skal I netop bo her”.

Øvrige forslag/emner:
- Brug af Facebook, til at skabe mere effekt på kortere tid og
tiltrække nye borgere til kommunen.
- Udbyd grunde i Rebild Kommune til lave priser, i stil med
Vesthimmerlands kommune.
- Opbakning til at fortælle ”Den gode historie” på Rebild.dk og
Landsby-rebild.dk
- Opbakning til flere møder med kreditforeningerne.
- Der blev sat spørgsmålstegn ved manglende oplysninger på
Rebild.dk vedr. private institutioner.
(CKF har efterfølgende undersøgt sagen, og der bliver linket til div.
Private institutioner på Rebild.dk, Se link.
http://rebild.dk/borger/boern-og-skole/skoler
http://rebild.dk/borger/boern-og-skole/privat-pasning
http://rebild.dk/friskoler)
- Der blev gjort opmærksom på, at det ikke fremgår af dagplejens
hjemmeside, at der findes dagplejere i landsbyerne. (CKF arbejder på en
løsning i samarbejde med dagplejen)

Mødet sluttede kl. 21.30
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