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REFEAT – Borgerinvolvering og kommunikation
Sag: Klyngelandsbyen Hammer Bakker

Sag nr.: 17003

Projektejer: Aalborg Kommune

Dato: 25. april

Sted: Tylstrup Hallen

Tid: 19.00-21.00

Deltagere:

Init.

Repræsenterer

Styregruppen
Lasse Breddam
Lisbeth Praëm Machholm
Ann-Sophie Øberg ASO

ST
LB
LPM
LABLAND

De 6 samråd
Styregruppeformand
Næstfmd, Aalborg Kommune

E-mail

lisbeth.machholm@aalborg.dk
aso@lablandarchitects.com

Mødeleder: Ann-Sophie Øberg
Referent: Karina Madsen

DAGSORDEN
1.

Kl. 18.30-19.00 Hovedpunkter fra sidste møde - For dem, der ikke kunne deltage sidst
Ikke referat

2.

Kl. 19 Mødet starter – Formanden siger velkommen (5 min.)
Lasse Breddam bød velkommen og fortalte om sine forventninger til klyngesamarbejdet. Bl.a. bemærkede han, at man burde annoncere
arrangementer på tværs af byerne. Det vil være en forholdsvis simpel synliggørelse af, hvad der sker i klyngens byer. Han påpegede også, at der
er behov for, at byerne indbyrdes får øje på hinandens udfordringer.

3.

Nogen der har noget på hjertet, der er relevant for klyngen? (10 min.)
Er der nogle projekter i byerne, der har indflydelse på Landsbyklyngen:
*Der er mange kultur/musiktilbud rundt omkring. Det kunne give mening at hjælpe hinanden med annoncering/kommunikation af disse via
vores lokale platforme og af den vej styrke hinandens arrangementer – en fælles kommunikationsplatform?
*Der er ønske om at arbejdet omkring kortlægning af styrker/svagheder i de tilknyttede byer, sker hurtigst muligt, så det kan bruges til at skabe
grobund for de projekter der endes ud med at arbejde videre med.
*Projekt Hammer Bakker arbejder med Vandtårnsprojekt i Hammer Bakker – den proces kører videre sideløbende med
Landsbyklyngeprojektet.
*Langholt Sportsklub har taget en lille smule hul på et samarbejde med omkringliggende klubber ift. fælles sommertræning, træneruddannelse,
bestyrelsesarbejde udvikling mv. Et fokus på fællesskab omkring idrætsmuligheder og samarbejde i idrætsforeningsregi er et ønske.
*Skal sognerådene tænkes ind i Landsbyklynge projektet – både i forhold til kommunikationsgruppe og koordinering af arrangementer,
transport rundt blandt byerne ift. arrangementer. Skal de tænkes ind i selve udviklingsarbejdet? Konklusion: Menighedsrådene er inviteret ind
via samrådene, som paraply for foreningerne – herunder menighedsrådene.
*Projekt Hammer Bakker har gang i arbejde omkring adgang til Hammer Bakker – især fra Vestbjergsiden (Sulsted området har heller ikke god
adgang). Er Stier, adgang til Hammer Bakker noget vi skal være fælles om?
*Giver det mening at tænke erhvervsområdet ind i Landsbyklyngeprojektet?
*Har vi fælles udfordring ift. byggegrunde? – der er byudviklingsplaner/byplaner i gang i Vestbjerg og Vodskov – men øvrige har udfordringer.
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*Behov for, at Vodskov og Vestbjerg i proces bliver understøttende for landsbyudfordringerne i dette Landsbyklyngeprojekt. Vestbjerg og
Vodskov har som udviklingsbyer helt andre udfordringer end landsbyerne – Klyngen skal finde det vi er sammen om.

4.

Projektets rammer – kort opsummering af planen og de næste skridt (15 min.)
Ann-Sophie Øberg

5.

Tylstrup – hvad rør sig og hvad vil de lokale gerne fortælle/vise om området (15 min.)
Lone Sudergaard, Tylstrup samråd
Tylstrup – byen i midten af det hele…
(nedenstående udpluk af fremlagte)
Skolen er væsentlig prioritet for byen.
God borgerforening
Stor erhvervsforening (51 medlemmer) – open by night
Række arrangementer i og for byen
Kan bo fra ”Vugge til Grav” – der er institutioner for alle aldre.
For ca. 1 år siden blev afholdt ”medborgermøde”, hvor mange deltog. Der blev herefter nedsat en række grupper (med repræsentant fra
samråd i hver gruppe) F.eks.: byggegrunde, trinbræt, skolen efter lukketid, seniorgruppe (kaffe og ”landsbypedel” gruppe, PR, Solgården
bevares, Ungdomsklub.
Der blev på Medborgermødet indsamlet maillister, der bruges til at få ”alm” medborgere til at løse små opgaver som Risengrød til
juleafslutning mv.
Hallen er selvejende institution. – Skytteforening, badminton, fodbold, Kroket, Gymnastik, mv.
Større Projekt omkring Ultvedsøerne – shelters, udendørs motion og tarzanbane, grill mv.
Legeplads med Geder mv.
Revy og fest (borgerforeningen)
Skolen renoveres og udvikles.
Tylstrup Marked (borgerforeningen) – genererer mange penge til mange kasser i hele byen.
F.eks. Dansehold, ”skubbehold”, dagplejesang og fællesspisning på Solgården (Solgårdens støtteforening).
Ønsker: Flere til byen!!!
Bedre til at tage imod nye beboere.

6.

Kommunikationsgruppe (30 min.)
a.

Forventninger

b.

Konstituering

c.

Overordnet koncept/tilgang til arbejdet

Ansvar: at kommunikere ud, hvad Landsbyklyngen Hammer Bakker er og arbejder med (defineret i samarbejde med Styregruppen)..
Evt. designe logo, navn mv.
Opstartsdag med konsulent fra DGI, hvor der laves en arbejdsdag med henblik på at få praktiske/tekniske i gang.

Medlemmer:
Lone Sudergaard (Tylstrup)
Marianne Ellersgaard (Grinsted)
Per Sander (Vestbjerg)
Camilla Madsen (Sulsted)
Der er plads til flere i gruppen, der har lyst og kompetencer i forhold til kommunikationsopgaver

7.

Borgerinvolveringsgruppe (30 min.)
a.

Forventninger

b.

Konstituering

c.

Overordnet koncept og bud på hvordan de involvere i brugerundersøgelse
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Kortlægning – involvering i borgerundersøgelse. Se borgerinvolveringsgruppe:
Sikre høj svarprocent på brugerundersøgelsen Kortlægning Tannisbugten – der skal danne grundlag for videre arbejde med mission og strategi
for Styregruppen.
Evt. fødselshjælpere for fælles aktiviteter i klyngen.

Medlemmer:
Ole Schwarz (Grindsted)
Flemming Pedersen (Sulsted)
Der er plads til flere i gruppen, der har lyst og kompetencer i forhold til borgerinvolveringsopgaver

8.

Nulpunktsanalyse (10 min.)
Ann-Sophie Øberg
Ikke nået?

9.

Næste mødedato og formål med mødet (5 min.)
Kommer til at handle om fælles identitet, ideer, visioner, mål med Klyngen – laves i gruppearbejder og invitationen er åben for alle vi
rekrutterer (ressourcepersoner, suppleanter mv.)
Der udsendes en doddle med forslag til mødedatoer. Næste møde holdes forventeligt midt i juni. Sted: Langholt.

10. Tak for i aften og evt.
Flere mødedeltagere efterspurgte en udmelding på, hvad indholdet i klyngesamarbejdet konkret bliver. Det korte svar er, at det skal byernes i
klyngen selv definere.
Konceptet består pt. kun af en overordnet model, som DGI Klyngesekretariatet har udformet og som Landsbyklynge Hammer Bakker er
forpligtet til at følge. Indholdet i de 5 faser er ikke defineret endnu. Det er klyngesamarbejdets opgave - styregruppen, kommunikationsgruppen
og borgerinvolveringsgruppen - at fylde indhold i rammerne. Først om ca. 9 måneder bliver arbejdet så konkret, at de egentlige
indsatsområder og konkrete projekter begynder at tegne sig. Indtil da foregår arbejdet hovedsagelig på et strategisk niveau. De folk, der skal
involveres i de forskellige grupper på nuværende tidspunkt, skal have lyst til sådanne strategiske opgaver. Først efter de ca. 9 måneder vil der
være behov for kompetencer af mere praktisk karakter.
Ann-Sophie er ansat til at støtte op om processen og sikre, at de 18 måneder, som processen varer, bruges i overensstemmelse med kravene fra
Klyngeprojektets udbydere. Lisbeth er med fra kommunen for at koordinere klyngens input i forhold til kommunens planer, strategier og øvrige
projekter.
Her i starten, hvor hele organiseringen skal planlægges og komme på plads, støtter Ann-Sophie og Lisbeth op i forhold til løsning af
administrative opgaver. På sigt er det hensigten, at Styregruppen overtager disse funktioner.

De bedste hilsner
Ann-Sophie Øberg
LABLAND
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