
”I denne søde juletid” 
Landdistriktsrådet i Mariagerfjord Kommune vil med dette jule/nytårs-nyhedsbrev gerne benytte lejligheden 
til at ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et spændende nytår, der i 2017 igen vil byde på store 
udfordringer og mange glæder hos os i kommunens landdistrikter. 

I Mariagerfjord Kommune bor ca. halvdelen af alle borgere uden for de 4 hovedbyer. Landdistriktsrådet er 
sat i verden for at varetage jeres interesser, og sikre at der er et godt talerør mellem Borgere og Kommu-
ne. Siden kommunesammenlægningen i 2007, har Landdistriktsrådet sikret at der blev tilført økonomiske 
midler til massevis af større eller mindre projekter i landsbyerne, samt sat fokus på det gode liv på landet 
gennem møder, arrangementer og kurser. En opgave som vi håber vil fortsatte i al den fremtid vi magter at 
overskue. 

Et nyt tiltag er dette nyhedsbrev. Ambitionen er at vi 3-4 gange årligt informerer om stort og småt, men alt 
sammen noget der giver mening for os der bor på landet. Suppleret med hjemmesiden - 
www.mariagerfjord.dk/landdistrikter - og en mulig Facebookside, skal gerne styrke informationen ud til alle 
de mange ildsjæle, der gør en forskel i hverdagen i vores landdistrikter. Vi modtager gerne bidrag og ideer 
til at gøre produktet endnu bedre.  

Vi ved at ideerne sprudler derude. 

Mange landlige hilsner 

Formand for Landdistriktsrådet 

Hvad laver Landdistriksrådet ? 
Landdistriktrådet er nedsat af kommunen og refererer til Udvalget for Kultur 
og Fritid. Rådet har mange opgaver, og får årligt en pose penge af kommu-
nen. Der er et budget på i alt ca. 800.000 kr. årligt. Disse midler fordeles til 
bl.a.: 

 Tilskud direkte til kommunens 36 lokalområder (kr. 3000 pr. område + 6 

kr. pr. indbygger) - Beløbet udbetales til Borgerforeningen eller lign. 

 Tilskud til hvert af kommunens 23 forsamlingshuse 

 Projektpulje til større projekter i landsbyerne 

 Projektpulje til Forsamlingshuse 

 Årsmøde med kåring af ”årets ildsjæl” 

 Kurser, erfamøder m.v. 

Herudover er Landdistriktsrådet bindeleddet mellem landsbyerne og kommu-
nen, og erhøringsorgan i en lang række emner af betydning for borgerne i 
landdistrikterne.  

Kommunen har en LANDDISTRIKSPOLITIK, hvor Landdistriktsrådet har væ-
ret medspiller i forhold til at sætte retning på den indsats der skal gøres for at 
udvikle landsbyerne m.v. 

Landdistriktsrådet består af 8 medlemmer -  udpeget for et år ad gangen af de 
4 hovedområder (= de tidligere kommunegrænser), samt 2 politikere udpeget 
af Byrådet. 
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Medlemmer af Landdistriktsrådet 2017 

Formand: Kim Knudsen, Hørby - 20132272 
Næstformand: Flemming Rasmussen, Handest - 22528905 

Område Øst:  Jens Cæsar Jensen, Veddum - 98585824  
Område Øst:  Birgitte Buus, Helberskov -  24694525 
Område Nord:  Arne Nielsen, Rold - 98561152 
Område Nord: Mona Phipps, Møldrup - 53158767 
Område Syd: Per Edgar Jørgensen, Hem - 26788520 
Område Syd: Dorte Rybøl, Ajstrup - 51861456 

Byrådet: Svend Skifter Andersen (A) - 29237820 
Byrådet: Niels Erik Poulsen (V) - 40616251 

Sekretariat:  Kultur og Fritid - Jens Lykke - 97113505 

Mailadresser kan ses på hjemmesiden. 

http://www.mariagerfjord.dk/landdistrikter


Årsmøde den 30. januar 2017 
Multihuset i Øster Hurup danner i år rammen om Landdistriktsrådets Årsmøde. Årets tema er 
”Naturen og Landsbyen”. Morten DD. Hansen - kendt bl.a. fra naturprogrammer på DR vil slå 
tonen an  til hvordan man bliver et gladere menneske af at komme ud i naturen, og hvordan 
vi bliver bedre til at sikre adgang til den - også omkring vores landsbyer. 

Emnet vil blive fulgt op af nogle gode historier om, hvordan man har sikret bedre naturad-
gang i konkrete lokalområder, bl.a. omkring Vilsted Sø i Vesthimmerland. 

Årsmødet byder på et gratis måltid, og lidt underholdning. Desuden vil ÅRETS ILDSJÆL blive afsløret, og prisen overrakt af 
formanden for Kultur og Fritidsudvalget Jørgen Pontoppidan. 

Du kan læse mere på Landdistriktsrådets hjemmeside, hvor der også er mulighed for tilmelding (senest 23.januar). 

Årsmødet er stedet, hvor du kan blive opdateret på hvad der sker i vores landsbyer, og møde andre ildsjæle, så vi glæder os til 
at se dig i Øster Hurup den 30.januar 

Årets Ildsjæl 
Definitionen på en ILDSJÆL er en person som - oftest ulønnet - arbejder begejstret og ivrigt for en sag. Landdi-

striktsrådet inviterer hvert år landsbyerne til at byde ind med kandidater til titlen som årets landsbyildsjæl. I år har vi 

modtaget ca. 15 forslag på personer eller grupper, der brænder for indsatsen i landsbyerne. Blandt disse har en 

bedømmelsesgruppe nomineret 3 kandidatforslag. Vinderen afsløres til Årsmødet i slutningen af januar. 

Følgende kandidater er indstillet til prisen:  

 Poul Madsen, Fruerlundparken - Øster Hurup /  Redaktionen for bladet ”Kig og Lyt”, Onsild / Kurt Rytter Andersen, Astrup 

Sammen med prisen følger en check på 5000 kr, samt et kunstværk af en lokal kunstner. 

Projektpuljer 2017 
Landdistriktsrådet udbyder 2 puljer, som lokalområder og forsamlingshusene kan søge i løbet af 

foråret: 

Landdistrikternes Projektpulje: Støtter aktiviteter i landsbyerne, både arrangementer og mindre anlægsopgaver, 

som f.eks. bålhytter, shelthers og lege-/fittnessredskaber. Puljen er på 215.000 kr., og et projekt kan almindeligvis 

max. opnå tilskud på kr. 25.000 –. Ansøgningsfristen er 7.april. 

Forsamlingshuspuljen: Støtter primært vedligeholdelses– og energibesparende projekter i kommunens 24 for-

samlingshuse. Puljen er på 220.000 kr, og nogle projekter kan få op til kr. 50.000 –. Ansøgningsfristen er 3.april. 

Regnskaber og Registrering 
Alle kommunens landsbyer/lokalområder tilbydes et kommunalt tilskud til at dække udvalgte 
aktiviteter til gavn for borgerne i lokalområdet. Den typiske modtager er det lokale landsbyråd 
eller Borgerforeningen. Tilskuddet beregnes som et fast grundbeløb (3000 kr) og et tilskud pr. 
borger (6 kr). Forudsætningen for at tilskuddet for 2017 kan udbetales er, at der er indsendt et 
foreningsregnskab for 2016, hvor man kan se hvordan pengene er anvendt. Regnskabet skal 
indsendes senest 31.maj 2017. Desuden skal man være registreret med en række oplysnin-
ger i foreningsprogrammet Conventus. Dette gælder også Forsamlingshusene, der hver mod-
tager et symbolsk tilskud på kr. 1000 - pr. år. 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Dorte Pedersen i 
Kultur og Fritid (97113503 eller dojo1@mariagerfjord.dk) 
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Spændende konference i marts 
”Landsbyliv og nye løsninger” er overskriften for 2 spændende døgn på Løgstør Parkhotel 

i weekenden 17.-19.marts 2017. Her indbyder de 3 landdistriktsråd i Rebild, Vesthimmer-

land og Mariagerfjord til en fælles konference for frivillige ildsjæle i de 3 kommuners 

landsbyer. 

Konferencen arrangeres i samarbejde med DGI. Det er gratis at deltage og der er i alt 

plads til ca. 50 personer. Formålet er at gøre dig dygtigere til at udvikle dit lokalområde. 

Du får masser af værktøjer med fra konferencen, der også styrker dit netværk og giver dig 

inspiration gennem masser af konkrete oplæg. 

Der lægges vægt på at 2-3 personer fra samme lokalområde kommer afsted på konferen-

cen, således at man sammen kan løfte den efterfølgende opgave på hjemmebanen. 

Programmet udsendes i januar, men hold øje med vores hjemmeside.  

Bredbånd og telefoni 
Mange tusinde husstande i Mariagerfjord Kommune er udfordret med langsomt internet og 

dårlig mobilforbindelse. 

Regeringen har udbudt en såkaldt Bredbåndspulje på i alt 200 mill. I et forsøg på at lappe 

hullerne. De første 80 mill.kr. er netop udloddet, og 2 projekter i Mariagerfjord Kommune 

kom ”gennem nåleøjet” og fik støtte på i alt 5.5 mill. kr. Íalt 160 husstande i Helberskov og 

Vive-området  er derfor nu glade, selvom de også bidrager selv med et betragteligt beløb. 

Se mere om dette i TV-indslag på TV2-Nord: Klik her 

Næste runde af puljen udbydes i efteråret 2017. 

Kommunen yder medfinansiering til projekter der søger Bredbåndspuljen, men yder også 

vejledning i forhold til husstande, der har digitale udfordringer. Kommunen må ikke grave 

fibernet ned eller sætte master op, men vi må godt støtte initiativer hvor grupper af borge-

re, Borgerforeninger m.v. selv igangsætter et projekt. Vi har gode kontakter til de private 

udbydere, og hører meget gerne om mulige initiativer. 

Kontakt Kultur og Fritid, Jens Lykke på 97113505 eller jelyk@mariagerfjord.dk  
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Landsbyklynger - Informationsmøde 
DGI, REAL DANIA og Lokale og Anlægsfonden har udbudt en større pulje til forsøg med etablering af klyn-

gesamarbejde mellem landsbyer. Klyngesamarbejdet indebærer at en gruppe lokalområder sammen fast-

lægger fælles mål for den lokale udvikling. Det kan være sammensmeltning af foreninger, tværgående ar-

rangementer, fælles hjemmeside og meget mere. 

Ideerne om klyngesamarbejde skal gro nedefra i de berørte områder, men kommune og Landdistriktsråd 

indgår gerne i samarbejde og aktiv medvirken i en mulig ansøgning. 

Informationsmøde om Landsbyklynger afholdes Tirsdag den 10.januar kl. 19.00 i Hørby Forsamlingshus 

Læs mere på hjemmesiden, hvor du også kan tilmelde dig. 
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