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Ad 1. Velkomst
Formand for Landsbyrådets bestyrelse John E. Sørensen bød velkommen
Ad 2. Landsbystafetten
Lisbeth Nørgaard og Britta Kiis fra Landsbyrådets bestyrelse orienterede om baggrunden for
Landsbystafetten samt rammerne for Landsbystafetten 2015. Informationsmateriale
rundsendes til alle landsbyer og foreninger mm. Der afholdes informations- og
inspirationsmøde d. 21. januar 2015 på Boldrup Museum, og der er ansøgningsfrist d. 27.
februar kl. 12. Landsbystafetten overrækkes til det vindende projekt lørdag d. 14. marts 2015.
Bjarne Hansen fra Kgs. Tisted, som vandt Landsbystafetten 2014 fortalte om projektet ”Oaser
for Folk og Fæ”. Projektet startede med et ønske om at skabe større fællesskab og nye
relationer gennem arbejdet med naturen – noget som alle aldre kan samles om. Siden har
projektet spredt sig ud i spændende afkroge, som ingen af dem havde forudset på forhånd.
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Der har været aktivitetsdage og udstillinger, der er blevet bygget insekthoteller og sået og
plantet en lang række forskellige planter, der alle er særligt gode for et mangfoldigt insektliv.
Iderigdommen har været stor og er det stadig.
Der er etableret samarbejde med en stribe LandArt-kunstnere, som har udarbejdet forslag til
LandArt i Kgs. Tisted, og der er lige nu ansøgninger ude om 1,1 mio kr. til at gennemføre de
projekter.
Bjarne understregede, det er rigtig sjovt at være med til at skabe konkrete ting, men at
processen og det opståede fællesskab er vigtigere end målet. Engagementet har bredt sig, så
også folk fra andre områder kommer og spørger om de må være med. Der er opstået
samarbejder med blandt andet Boldrup Museum og erfaringsudveksling med københavnske
”Bybi”, der dyrker biavl i indre by i København.
”Bare kom i gang!” var Bjarnes opfordring til forsamlingen. Det er sjovt og det er aldrig noget
problem at få lavet noget ude på landet. Der findes alle de maskiner og redskaber der skal til det er med til at holde omkostningerne nede, når man kan låne og hjælpe hinanden.
I Kgs. Tisted arbejder de videre - de har stadig 10.000 kr. tilbage, og der er mange drømme
for Herrens Mark og byen: Amfiteater, vikinge stavkirke, LandArt, "lighedsfortov"
kæmpebikuber, fælles køkkenhave mm.
Efter Bjarnes oplæg var der uddybende spørgsmål og kommentarer fra salen.
Ad 3. Positive landsbyhistorier
Anette Tedaldi fra Landsbyrådets bestyrelse styrede slagets gang under udvekslingen af
positive landsbyhistorier. Folk fandt sammen 2 og 2 med en ”ukendt makker” og delte positive
historier fra deres egen landsby til inspiration for hinanden.
Ad. 4. Ny ugeavis
Flemming Østergaard, som er en af initiativtagerne bag den nye ugeavis, Rebild Weekend,
orienterede.
Avisen skal udkomme hver torsdag og kommer geografisk til at dække hele Rebild Kommune
og den gamle Arden Kommune (et oplag på ca. 15.000 eksemplarer). Avisen skal være
foreningernes talerør og også en af deres mulige indtægtskilder. Der er planer om at lave en
avis med stort indhold af redaktionelt stof med blandt andet meddelelser fra foreningerne,
kommunale orienteringer, nyt fra erhvervslivet, underholdende elementer og med mellemrum
artikler med fokus på landsbyerne. Ligeledes er det tanken, at der hver uge skal være et
boligtillæg.
Omdrejningspunktet er foreningerne i udgivelsesområdet. I samarbejde med avisen får
mulighed for at tjene penge til foreningen ved annoncesalg og de kan indlevere artikler, fotos
mm, som kan bringes i avisen som supplement til den almindelige redaktionelle dækning.
Ophavsmændene har en forventning om at der kan blive et overskud på omkring 25.000 kr. i
kvartalet som evt. kan fordeles mellem foreningerne.
Efter Flemming Østergaards oplæg var der mange spørgsmål og kommentarer fra salen. Både
de positive, fordi ideen om en fælles nyhedskanal og de mere skeptiske, fordi det er et nyt
koncept, som kommer i konkurrence med de eksisterende lokalaviser.
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Ad. 5. Landdistriktspolitik 2015
Sara Tornøe fra Center Kultur og Fritid orienterede om arbejdet med at revidere kommunens
landdistriktspolitik. Den nuværende landdistriktspolitik er fra 2008 og trænger til en
opdatering. Politikken skal have sammenhæng til byrådets Vision 2025, til den planstrategi der
er under udarbejdelse og til kommuneplanen. I forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af
en politik skal borgerne inddrages, og Sara efterlyste inputs og ønsker til processen omkring
borgerinddragelse.
Der kom mange interessante tilkendegivelser, som blev noteret til overvejelserne om
tilrettelæggelsen af processen. Fx: Der var ønske om, at få defineret klare rammer for
borgernes indflydelse, så det ikke kommer til at føles som spild af tid. Hellere involvere få og
få lavet et konkret produkt, som alle derefter kan tage stilling til. Politiken (eller den
dertilhørende handleplan) skal være præcis og konkret for hver enkelt landsby. Hurtig og
direkte kommunikation, måske via Facebook eller sms. Sæt fokus på alt det vi har og kan, og
det vi kan skabe i fællesskab.

Ad. 6 Løst og fast
John E. Sørensen, formand for Landsbyrådets bestyrelse, rundede aftenen af og takkede for
fremmødet.
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