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Tidspunkt:
Mødested:

Mandag den 26.Oktober 2020
WEBEX-møde kombineret med fysisk møde på Mariager Rådhus
Mødet blev afholdt indenfor retningslinierne for forsamlinger, afstand og hygiejne

Afbud: Niels Erik Poulsen
Deltagere på web: Leo Korsgaard, Belinda Vendelbo, Norma Nielsen, Jacob Stidsen, Per Edgar Jørgensen
I mødelokale: Svend Skifter Andersen, Flemming Rasmussen, Kim Knudsen, Leif haagen , Jonathan Linnemann og
Jens Lykke

1.

Sundhedspolitik og Sundhedsstategi

Catherina Lauritzen (Udviklingskonsulent i Mariagerfjord Kommune) gav
et oplæg til drøftelse.
Sundhedsstrategien arbejder med 3 konkrete områder:
-

mental sundhed – her arbejdes med ABC faktorer (at være aktiv,
indgå i et fællesskab og gøre noget meningsfuldt)
Sundhedsadfærd (KRAM faktorer – kost, rygning, alkohol og
motion)
Kronisk sygdom, her med fokus på forebyggelse og mestring af
livet med kronisk sygdom.
Arbejdet har i stor grad været på baggrund af Sundhedsprofilen,
for at kunne identificere de specifikke udfordringer kommunens
borgere typisk står overfor. Ligeledes har det fyldt meget at
tænke implementering, brug af ressourcer og det at kunne
levere tingene på en anden måde. Tilbuddene skal være synlige
og skal nå borgerne i lokalområderne. Der er også fokus på
lighed og særligt de udfordrede og ressourcesvage borgere.
Der skal oprettes et sundhedsforum, som skal udarbejde
handlingsplaner og evaluere herpå løbende. Det består af
repræsentanter fra alle kommunens fagenheder på
mellemlederniveau.
Ligeledes skal der oprettes et borgerpanel på 15-20 deltagere,
der har til formål at hjælpe med implementeringen af
sundhedsstrategien, set fra et borgerperspektiv. Det skal være
bredt repræsentativt for kommunen, bl.a. fra fx Seniorrådet,
Ungdomsrådet samt lokale foreninger.
Eftersom sundhedsprofilerne bliver lavet løbende, har man
kunne følge udviklingen og man må konstatere at profilen fra
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2013 er den bedste vi har haft – så der arbejdes på at nå tilbage
dertil.
Der blev efterfølgende spurgt ind til hvilken rolle Landdistriktsrådet
kunne spille i denne sammenhæng, umiddelbart var det mest
orienterende, dog kan Landdistriktsrådet blive en god
samarbejdspartner ift. at skulle etablere borgerpanelet.

2.

Orienteringspunkter







Formanden:
Velkommen til Jonathan Linnemann (Ny
landdistriktskoordinator) – Kort præsentation
Jonathan er uddannet sociolog med et speciale i turisme og
har tidligere arbejdet i Brønderslev Kommune som Foreningskonsulent. Han skal fungere som den nye landdistrikts- og
kommunikationskonsulent på kultur og fritid området.
Politikere
o Budget 2021
Svend Skifter Andersen orienterede om udfaldet af
budgetforliget. På landdistriktsområdet er der afsat
500.000 kr til implementering af lokale
udviklingsplaner som konsekvens af
landdistriktspolitikken. Desuden er der en
opgradering på personalenormering i relation til
landdistriktskoordinering.
Fagenheden
o Nødlidende forsamlingshus
Jens Lykke orienterede om et nødlidende
forsamlingshus i Døstrup, som er kommet i gæld oven
på COVID-19 og derved manglende aktivitet i huset.
Der arbejdes på en løsning. Kim Knudsen fortæller
videre, at der holdes øje med eventuelle nye
hjælpepakker og der vil blive ydet hjælp til at ansøge
disse såfremt de kommer.
o Projekt ”Borgerdrevne initiativer” – Status
d. 21/10 blev der afholdt møde herom i Hvornum
Forsamlingshus. Flemming Rasmussen orienterede om
de foreslåede initiativer og fortalte ligeledes at
borgerne i Hvornum havde en meget jordbunden
tilgang til de projekter de foreslog. Der blev også
diskuteret større emner så som mobilitet og
skoledistrikter. Der ønskes generelt et øget
samarbejde
med
nabobyen
Klejtrup.
Der skal startes yderligere en proces magen til i Assens,
denne er dog blevet udsat grundet COVID-19.
o Bredbåndspuljen – status
Ved ansøgningsfristens udløb er der indkommet
ansøgninger fra 19 projekter, der omfatter ca. 430
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3.

husstande. Der er 100 mill. Kr. i puljen og ansøgninger
på ca. 220 mill.kr. Ansøgerne får svar medio
december.
o Møder med lokalområderne
Fagenheden (Jonathan og Jens) vil hen over vinteren
tage en besøgsrunde til alle lokalområder – dels for at
præsentere den nye konsulent – dels for at tage
temperaturen i områderne.
Områderne (kort orientering)
o Nord
Lille aktivitet pga.COVID 19
o Øst
Leo Korsgaard fortalte at skolebygningen i Skelund er
blevet solgt til en privatperson. Hvad vedkommende
ønsker at skabe her er endnu ukendt. Belinda fortalte
at vindmølleprojektet i Als formentlig er blevet sparket
til hjørne og måske vil blive stoppet.
o Syd
Fornyet engagement i Ajstrup og Assens
o Vest
Kim Knudsen fortalte at landsbyklyngen skulle have
afholdt møde 2.nov.om klyngens fremtidige arbejde,
da der overvejes at arbejde videre i mindre grupper,
da det er blevet svært at nå til enighed og
sammenhængskraften har derfor ikke været lige så
stærk som tidligere.

Opfølgning på Landdistriktspolitikken Fagenheden vil fremlægge et oplæg til ”guideline” for udarbejdelse af
Lokale udviklingsplaner.
2021: 2 lokalområder
2022 og fremadrettet. 4 lokalområder pr. år.

Jens Lykke fremlagde planen og processen for det fremtidige arbejde
med de lokale udviklingsplaner (PowerPoint præsentation er
vedhæftet). Der blev efterfølgende spurgt ind til, hvordan man driver
denne ideudvikling frem i lokalområder, som måske har svært ved at
komme på konkrete initiativer. Kommunen skal fungere som facilitator
og inspirator, men hverken kan eller skal pådutte dem visioner der ikke
er lokalområdernes egne.

4.

Budget 2021

Oplæg godkendt
Det forventes at der er 762 tkr. til Forsamlingshuse og Landsbyer.

5.

Fordeling af Grundtilskuddet

Fagenheden vil i mødet fremlægge nogle forskellige modeller incl.
konsekvensberegning:
Status quo: GT på 3.000 kr + BT på 6 kr pr. indb.
GT på 1000 kr + BT på 10 kr pr. indb.
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-

GT 0 kr + BT på 12 kr pr indb.
Intervaltilskud (0-250 / 251 – 500 / 501 – 1000 / 1001 - ?)

Ovenstående konsekvensberegninger blev præsenteret og gennemgået.
Landdistriktsrådets medlemmer ville gerne have regnearket tilsendt for
at kunne nærstudere disse konsekvenser (vedhæftet).

6.

Bankforhold

Som aftalt på seneste møde bedes alle undersøge (og gerne hos
lokalråd i jeres område) betingelser for foreningskonti
Rentevilkår
Gebyrer
Øvrige ydelser – herunder kreditvilkår
Der blev her vendt de frustrationer der var over, at forholdene fra
forening til forening ikke er de samme, grundet de individuelle
bankaftaler foreningerne har. Flere informere om, at de betalte op mod
1200 kr./pr. år for at have en bankkonto – og yderligere 1000 kr./pr. år
for at kunne udstede girokort. Der var bred enighed om, at det skal være
nemmere at være frivillig, men at det ikke er nogen nem opgave også at
skulle ind Der blev drøftet at man kunne forsøge at skifte bank for måske
at kunne opnå en bedre aftale, men det blev også forslået at
Landdistriktsrådet gik ind i dette for at forsøge at skaffe en fællesaftale
med bedre vilkår. Det blev dog aftalt, at eftersom dette er samme
situation som idrætsforeningerne er i, vil Svend Skifter Andersen tage
denne sag med til Foreningsrådet.

7.

Årsmøde 2021

I forlængelse af seneste møde skal der træffes beslutnig om flg:
 Årsmøde i traditionel form (ultimo januar)
 Årsmøde i alternativ form
 Ingen årsmøde – Hvad skal der så sættes i stedet og hvornår ?
 Prisuddeling i en ny form ?
Her blev der drøftet mange tænkelige scenarier. Det første punkt var
hvorvidt det gav mening at tænke i disse baner ift. at COVID-19 skaber
den usikkerhed den gør ift. afholdelse af arrangementer. Resultatet blev
dog her, at det var bedre at have tænkt nogle kreative tanker og håbe
det kan blive til noget end blot at aflyse helt.
Der blev foreslået at biodiversitet kunne være et tema, hvor
arrangementet kunne være en ”udflugt” i sommerhalvåret. Med udflugt
menes der en mulighed for at lære, blive inspireret og opleve kommunen
og dens natur. Der skal inviteres bredt, så der er mulighed for også at få
de grupper med, man ikke normalt har fat i. Det kunne eksempelvis gøres
en lørdag middag/eftermiddag og slutte af med grill og drikkelse. Det er
også en mulighed at køre nogle workshops, fx klatring, krolf eller lign. Det
er vigtigt der er tid til at netværke også. Evt. 2-3 steder med aktiviteter,
hvor man efterfølgende samles til et oplæg.
Belinda vil gerne være med i planlægningen, såfremt det ligger i
sommer/sensommer. Nord, Syd og Vest må gerne overveje hvilke
aktiviteter i deres område der ville give mening at besøge i denne
kontekst. Mosely blev nævnt som et eksempel.
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8.

Evt.



Kommende møder:
Torsdag den 10.dec. kl. 17.00 / i Oue Kultur og fritid (Incl.
julefrokost)

Det blev nævnt, at når der er blevet bevilliget penge til et projekt i et
lokalområde, så er det vigtigt at sende betingelserne herom med, da
disse ikke altid er blevet overholdt efterfølgende.
Kim Knudsen er blevet kontaktet af Nordjyske, som ønsker at lave et
eller flere portrætter om, hvordan det er at være ung i et landdistrikt i
Mariagerfjord Kommune. Hvis medlemmer af Landdistriktsrådet kender
til en helt almindelig ung mand/kvinde i alderen 15-17 år (inden
kørekortsalderen), bedes de rette henvendelse til formanden inden d.
10. november.

BUDGET – LANDDISTRIKTSRÅDET 2021
2021
Netto
Forsamlingshuse - Kommunal tildeling
Landdistriktsråd - Kommunal tildeling

Brutto

Overførte midler

247.000
465.000
50.000

Samlet

762.000

Landsbyer - Grund og befolkningstilskud*
Landsbyer - Projektpulje
Kurser
Konference
Projektmodningspulje
Årets ildsjæl
Årsmøde
Forsamlingshuse - Grundtilskud**
Forsamlingshuse - Projektpulje
Møder
Medlemskab - Landdistrikternes Fællesråd
Filmproduktion
Diverse
I alt

203.000
210.000
15.000
30.000
10.000
0
30.000
24.000
185.000
25.000
16.000
0

219.240
226.800

10.800

25.920
199.800

15.000
763.000
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