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Nyhedsbrev

December 2020

Landdistriktsrådet i Mariagerfjord Kommune
Et år i Coronaens tegn
Af Kim Knudsen, Formand for Landdistriktsrådet
Der hersker ingen tvivl om at 2020 har været et ganske anderledes
år. Alle dele af samfundet har været udfordret, og vi har været forhindret i at være sammen som vi plejer. Landsbylivet lever i kraft af
de sociale fællesskaber, og i år har Coronaen spændt ben for masser
af spændende og livgivende tiltag. Fester, sammenkomster og arrangementer er på
stribe blevet aflyst i forsamlingshusene, og mange huse har været stærkt afhængige
af at der var lidt penge på kistebunden til at modstå udfordringerne. Dog har det så
betydet at nødvendig vedligeholdelse er blevet udskudt, da der kun lige har været
penge til de mest nødvendige faste udgifter. Nogle har haft held med at få andel i de
nationale hjælpepakker, men Landdistriktsrådet vil naturligvis være i dialog med kommunen om evt. supplerende hjælp til Forsamlingshusene.
2021 bliver året hvor vi sætter gang i indsatserne i den nye kommunale landdistriktspolitik. Dette indebærer at kommunen i tæt samarbejde med Landdistriktsrådet bl.a.
begynder med at lave lokale udviklingsplaner i landsbyerne. Sammen med borgerne
vil der blive sat gang i en proces med at prioritere de lokale ideer, og kommunen har
afsat økonomiske midler til at sætte skub i de projekter der kan gøre en forskel i lokalområdet. I 2021 skal der laves planer i 2 områder, og efterfølgende i 4 områder pr.
år. Byrådet har fra 2021 sat 500.000 kr. af, hvilket stiger til 1.5 mill. Kr. årligt. Disse
midler vil sammen med eksterne fondsmidler og lokal frivillig arbejdskraft virkelig kunne gøre en forskel derude.
I Finansloven for 2021 har forligspartierne heldigvis haft øje for udviklingen i landdistrikterne. Der er fortsat afsat penge - i alt 100 mill. Kr - til at forbedre udrulningen af
hurtigt bredbånd, og ligeledes er der prioriteret 150 mill. Kr. til nedrivning af faldefærdige huse, samt områdefornyelse i landsbyerne. Desuden er der midler til en større
cykelpulje, der sikrer bedre vilkår for etablering af cykelstier - også i landdistrikterne.
Landdistriktsrådet vil gerne rose de mange frivillige, der bruger den
sparsomme fritid eller det dyrebare seniorliv på at gøre det endnu mere
attraktivt at bosætte sig i de mindre lokalsamfund. Mange unge vælger
heldigvis landsbylivet til, og min opfordring skal være at sikre at de
bliver godt modtaget og får lyst til at bidrage til det gode liv på landet.
Landdistriktsrådet ønsker hermed alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

www.mariagerfjord.org

Disc-golf og Krolf i landsbyerne ?
Coronaudfordringen har stillet krav til at lave flere udendørsaktiviteter. Adgang til natur er en vigtig ting og mange landsbyer har allerede adgang til spændende naturområder og stisystemer.
En af de gode aktiviteter i mange landsbyer er
krolf, som efterhånden er udbredt i mange lokalområder. Krolf er en blanding af krocket og
golf og kan spilles på en almindelig sportsplads
eller i et andet egnet græsareal. Hvis din landsby ikke har krolf, men gerne vil i gang, kan
kommunen tilbyde gratis udstyr og opstart til
de hurtigste. Kontakt Jonathan på 24664174
eller på jonli@mariagerfjord.dk
Disc-golf er velkendt hos mange, og populært mest i de større byer. I Mariagerfjord Kommune vil vi gerne have etableret nogle baner, hvis interessen er til stede. Disc-golf spilles med en fresbee, som kastes i nogle kurve, der placeres i naturen - gerne på arealer
med lidt udfordringer i form af bakker og træer. Der kan laves baner i alle størrelser og
sværhedsgrader, og en bane kræver begrænset vedligeholdelse og lave etableringsudgifter. Disc-golf er en rigtig familieaktivitet. Læs
mere på: HER

Kommunen hjælper jer gerne i gang og et
disc-golf-projekt kunne passende være genstand for en ansøgning til landdistriktspuljen.
Kontakt Jens Lykke - 29231818 eller
jelyk@mariagerfjord.dk

Årsmøde i ny form
Gennem de seneste år har Landdistriktsrådet afholdt et
årsmøde - typisk i slutningen af januar. I år har man dels pga. Coronasituationen - dels for at prøve noget
nyt, valgt at udskyde arrangementet og evt. finde en ny
form. Den endelige ide er fortsat på ”tegnebrættet”,
men er har været luftet tanker om en aktivitetsdag, hvor
borgerne kan komme lidt på tværs, og snuse til nogle af
de mange aktiviteter der foregår i landsbyerne. Det kan
være indenfor friluftsliv, bevægelse, musik m.v., men alle gode ideer er i spil. Tanken
er at placere et sådant arrangement i en weekend hen over sommerperioden. Skulle
du have en god ide hører vi gerne derom.
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Jonathan er den nye Landdistriktskoordinator
Den nyeste medarbejder i Kultur og Fritid i Mariagerfjord
Kommune hedder Jonathan Linnemann og er ansat som
Landdistrikts- og Kommunikationskonsulent.
Det er derfor hans job at varetage og styrke samarbejdet
mellem kommunen og lokalområderne.
Dette er en opgave han vil løfte i fællesskab med Jens Lykke frem til sommeren 2021, hvorefter Jonathan vil være
alene på posten. Denne sidemandsoplæring giver mulighed for, at Jonathan kan komme helt tæt på kommunens
mange lokalområder via den omfattende viden Jens Lykke har opbygget gennem mange år.
Allerede nu er Jonathan og Jens i færd med at besøge kommunens lokalområder,
hvor de, under corona-venlige forhold, går en tur med relevante repræsentanter fra
lokalområdet og får belyst hvilke udfordringer, visioner og drømme områderne måtte
have.
Udover at dette giver Jonathan en chance for at lære kommunen bedre at kende,
giver disse samtaler også indsigt i, hvilke lokalområder der måtte være klar til at indgå
i de kommende års lokale udviklingsplaner, en proces med økonomisk opbakning,
der vil give borgere i lokalsamfundene mulighed for at få indflydelse på, hvilke lokale
projekter der ønskes gennemført.
Jonathan har tidligere arbejdet i Brønderslev Kommune som Foreningskonsulent,
hvor hans opgaver bl.a. var at arbejde med frivillige fra folkeoplysende foreninger,
revidering af kommunens tilskudsordning, samt fundraising og puljeansøgninger.
Kontaktinformation:
Mail: jonli@mariagerfjord.dk - Mobil: 24664174

Lokale udviklingsplaner - klar, parat !
Som en del af kommunens nye Landdistriktspolitik, er det planen at der skal laves udvilkingsplaner i alle kommunens lokalområder i de kommende år. I 2021 startes der
op i 2 lokalområder, der endnu ikke er udvalgt. Herefter arbejdes der med 4 pr. år.
Kommunen har afsat ressourcer, både personalemæssigt og økonomisk til at understøtte nogle af de ideer, der prioriteres i planerne. Processen med at lave en plan tager nogle måneder, og indebærer et par borgermøder i lokalområdet.
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Projektpuljerne 2021
Landdistriktsrådets 2 projektpuljer udbydes igen i 2021:
Forsamlingshuspuljen (200.000 kr): Støtter større eller mindre projekter i kommunens
24 forsamlingshuse. Der kan søges op til 50.000 kr, og oftest har puljen medfinansieret anlægsprojekter eller energibesparende tiltag. Dog kan der også søges til nye aktiviteter. Ansøgningsfrist: fredag den 26.marts
Landdistriktspuljen (230.000 kr): Støtter større eller mindre
projekter i de 35 lokalområder. Der kan søges op til 25.000
kr. Puljen kan anvendes til anskaffelser af inventar (gerne til
deling mellem flere områder), aktiviteter i lokalområdet,
anlægsprojekter m.v. Ansøgningsfrist: Tirsdag den 6.april.
Begge puljer søges på www.mariagerfjord.org

Landdistriktskonferencen bliver desværre udsat
I det seneste nyhedsbrev varslede vi at der igen i 2020 ville blive afholdt en fælles
landdistriktskonference med deltagelse af landsbyildsjæle fra de 3 himmerlandske
kommuner. Undervejs er konferencen blevet skubbet til februar 2021, men grundet
den aktuelle corona-situation har vi valgt at udskyde til efteråret 2021, hvor hverdagen forhåbentlig ser mere normal ud igen.
Der satses fortsat på at afholde konferencen i Rebild
med max. 50 deltagere. Fokus vil være erfaringsudveksling, inspiration og netværk, med øje for hvordan vi får
flere engageret i det lokale arbejde.
I løbet af foråret vil der komme en nærmere udmelding
vedr. dato og indhold, men tidsrammen er fortsat fra
fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag.

Husk at bruge Conventus !
Kommunens foreningsprogram Conventus er en vigtig platform i hverdagen. Derfor
skal foreninger, forsamlingshuse m.v. huske at oprette en profil i programmet,
hvor man kan angive navne på bestyrelse
m.v. Ligeledes er det vigtigt at få informationerne opdateret løbende.
Alle spørgsmål/hotline: Kontakt Kultur og fritid på
97113503.

Se mere på: www.conventus.dk
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”Bredbåndspuljen kan gøre en forskel”
Regeringen nationale bredbåndspulje har til formål at sikre bedre internet til landets
yderområder. En række lokale ildsjæle har i samarbejde med kommunen lagt billet
ind på midler af de 100 mill. kr. der er afsat i 2020. I Mariagerfjord kommune søger 18
projekter om i alt knap 8 mill. Kr. Det vil dog ikke være alle projekter der når gennem
nåleøjet, men der er dog en forventning om at 5-10 projekter kan være mellem de
heldige. Projekterne fordeler sig over det meste af kommunen og rammer ca. 400
adresser.

Ansøgerne modtager svar fra Energistyrelsen inden jul. Heldigvis har forligspartierne
bag finansloven igen i 2021 afsat 100 mill. kr. i en ny pulje, der kan medvirke til at
endnu flere får en hurtigere digital motorvej. Nærmere information om ansøgningsproceduren udmeldes i løbet af foråret.
Teleudbyderne arbejder sideløbende med at udrulle hurtigt fibernet forskellige steder
i kommunen. Pt. er der projekter i gang i Kielstrup, Ajstrup/Lustrup og Nr.Onsild.
På mobiltelefoniområdet sker der også en masse. Mange borgere føler sig stadig udfordret med stabil mobildækning. Der er 3 teleudbydere på masteområdet, TDC, 3mobil og Telia/Telenor. I alt dækkes kommunen pt. af ca. 80 master, men flere er på
vej, bl.a. omkring Hvilsom, Kielstrup, Ajstrup, Assens og Vester Tørslev. Desuden forstærkes signalerne af den nye 5G-teknologi, der på sigt installeres i alle master.
Har du spørgsmål, kan kommunens konsulent på området, Jens Lykke altid kontaktes
på jelyk@mariagerfjord.dk eller 29231818.
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Landdistriktsrådet
i Mariagerfjord Kommune

Landdistriktsrådets opgaver
Landdistriktsrådet har til opgave at være talerør i forhold til udviklingen af kommunens landdistrikter. I Mariagerfjord Kommune bor ca. halvdelen af borgerne uden for de fire hovedbyer.
Kommunen er opdelt i 35 lokalområder typisk med en eller flere landsbyer med omkringliggende opland.
Landdistriktsrådet får en årlig bevilling på ca. 700.000 kr., der bl.a. anvendes til et
grund– og befolkningstilskud til lokalområderne. Hvert område får et grundbeløb + et
beløb pr. indbygger.
Landdistriktsrådet uddeler midler til projekter via en årlig pulje, som lokalområderne
kan søge.
Landdistriktsrådet tilrettelægger desuden kurser, debatmøder m.v., og indgår i diverse
arbejdsgrupper m.v.
Læs mere på Landdistriktsrådets hjemmeside www.mariagerfjord.org

Landdistriktsrådets medlemmer
Formandsskab:


Kim Knudsen (Formand) - 20132272



Flemming Rasmussen (Næstformand) - 22528905

Øvrige medlemmer:


Per Edgar Jørgensen (Hem) , Jakob Stidsen (Skrødstrup) Belinda Vendelbo
(Veddum) , Leo Korsgaard (Veddum), Leif Haagen Jensen (Oue) og Norma
Nielsen (Astrup) - Svend Skifter Andersen (A) og Niels Erik Poulsen (V) (Udpeget af Byrådet)

Sekretariat:


Jens Lykke, Kultur og Fritid (Landdistriktskoordinator)
tlf.: 9711 3505 - jelyk@mariagerfjord.dk



Jonathan Linnemann (Sekretær / Landdistriktskoordinator)
tlf: 9711 3511 – jonli@mariagerfjord.dk
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