Referat landsbyklyngemøde - STYREGRUPPEN 6. Juni 2017
Deltagere:
Lasse – Grindsted-Uggerhalne Samråd (formand)
Frederik – Sulsted Samråd
Erling – Vodskov Samråd
Michael – Ajstrup Samråd
Vestbjerg Samråd
Tylstrup Samråd
Lisbeth Macholm – Landdistrikskonsulent Aalborg Kommune
Ann-Sophie Øberg – Projektleder

Lasse har afholdt formøde med Ann-Sophie og Lisbeth i forhold til at få talt status igennem og
afklare de faser der er i projektet.
Den samlede styregruppe er samlet i dag og skal påtage sig rollen som styregruppe og skabe
retning. Der er enighed om at den nuværende besætning i styregruppen skal fortsætte, så der
kommer kontinuitet i arbejdet.
Forankring i lokalområdet er væsentligt for gennemførsel for projektet.
*Styregruppens mål for i aften er at definere opgaver til kommunikationsgruppen her og nu.

Klyngen rundt:
*Vestbjerg er blandt i 11 udviklingsbyer i Aalborg Kommune. Der er fokus på idræts- og
kulturcenter omkring skolen, der ikke må forhindre evt. kommende udvidelse af skolen. Og
tanker om bytorv.
Der er udfordring ift. udvidelse af byen.
*Grindsted- Uggerhalne samråd har lige leveret rigtig mange frivillige timer til Equitour
(ridestævne), med stor succes og godt sammenhold blandt de frivillige.
Lasse deltog i fælles samrådsmøde med Aalborg Kommune, hvorfra fremhæves at politikerne
blev sendt i arbejdstøjet ift. at forvaltningerne skal få husket at inddrage og høre samrådene
ved nye projekter.
Derudover var problematikken med udviklingsbyer og ”andre byer” i spil. Der er sat gang i
analyse af, hvilke byer der også kan skabes udvikling i, hvor f.eks. skolerne kan rumme flere
elever i eksisterende bygninger.
*Tylstrup - ikke noget nyt.
*Ajstrup: Arbejdes på at holde sammen i borgerforeningen. Arbejdes med legepladsområde.
Der kommer flere og flere småbørnsfamilier til området – rigtig godt. Der arbejdes med at få
fartbegrænsning fra hovedvejen og ind til byen, hvor mange børn færdes gående.
Der er faste arrangementer med sankt hans, banko, julearrangement. Opbakning og antal
frivillige har stort potentiale for udvikling. Forsamlingshus der lejes ud.
*Langholt: Projekt omkring opstart af købmand og møde med kommunen omkring ”grøn
plan” med store planer om at åbne op i mellem byens grønneområde, skole og halområde.
Og skolen bevilget 3 mio. Til indretning af læringsmiljøer
*Sulsted: 3 projekter i støbeskeen, der afventer kommunens videre behandling. 1)
”Flygtningehuse”, 2) parkering ved Toftegårdscenter og skiltning generelt ift. parkering 3)
bedre forhold for cyklister og gående fra skole til Toftegårdscentret.
*Vodskov: udbygningsplaner og byggeplaner flere steder i byen med private investorer. Der
er taget hul på videre arbejde med vandtårnsprojektet med workshop. Der er initiativtagere
der står bag at få gjort Vodskov til Cykelby.

Planlægning af aktiviteter:
*Der skal defineres og formidles noget om formålet med klyngeprojektet for at kunne ”sælge”
borgerundersøgelse og rekruttere aktive til projekterne.
Brugerundersøgelse og Kortlægning/SWOT skal danne grobund for konkrete
formålsbeskrivelse og derefter konkrete projekter.

Borgerundersøgelsen:
*Kommunikationsgruppen får til opgave at lave brev der ledsager spørgeskema.
*Styregruppen ønsker undersøgelsen udsendt pr. E-boks. Lisbeth afklarer om det
er en mulighed.
*E-boks suppleres med målrettet opsøgning af grupper der ikke er på e-boks
(borgerinvolveringsgruppen). Derudover udsendes og annonceres via interne
kanaler og Vodskov Avis samt folkebladet.
*Periode +/- september.
*Styregruppen stiller en præmie til rådighed til lodtrækning blandt deltagere.
*Kommunikationsgruppen ønskes kigge på fælles FB side for klyngeprojektet.
*Kommunikationsgruppe får til opgave at kigge på fælles hjemmeside for
projektet. Der er sekretariatshjælp – gerne lige efter sommerferien.
*Mandag afklares om der kan være ”undervisningsmøde” omkring hjemmesiden
inden sommerferien.
*Kunne tænkes til at sammenskrive kortlægningen – alternativ styregruppen.

Borgerundersøgelsen skal danne grundlag for de konkrete tiltag der på sigt arbejdes videre
med.

Borgerinvolveringsgruppen:
*Nedsættes når kommunikationsgruppen er på plads.
*Skal ”sælge” brugerundersøgelsen og stå for praktiske i at få besvarelser hjem.
*Kunne være hensigtsmæssigt, at der er ressourcepersoner i alle områder, som
kan hjælpe med at få besvaret, hvis tekniske eller andet volder problemer.
Kortlægning – opgaver -se udleverede ark (ansvarlig):

*nr 1: Baggrunden for etablering af klyngen (Styregruppen – obs ansøgningen –
Lasse ansvarlig på samle sammen)
*nr 2: Kortlægning de enkelte landsbyer: (Samrådene)
*nr. 3: Selvopfattelse og lokalhistorie (Erling og Frederik i samarbejde med
lokalhistorisk arkiver fra Vodskov/Sulsted)
*nr. 4: Faciliteter og mødesteder (”Workshopmøde” i styregruppen evt. med
besigtigelsestur) – ende ud i beskrivelse, fællesskabsoplevelse og SWOT.
*nr. 5: Fotos (samrådene og alle andre)
*nr. 6: Evt. dialogmøde (følges op)

Tages op igen med kommunikationsgruppen mandag.
Tidshorisont er at kortlægningen skal være færdig i løbet af kommende 6. Måneder.

Klyngens økonomi:
Samrådet for Grindsted-Uggerhalne vil håndtere Klyngens økonomi.
Forplejning og evt. lokaleleje sendes til Lasse, der sikrer afregning. Husk at påføre
foreningens cvr.nr. på faktura.
Mødekalender;
15.8.17 kl. 19 i Vestbjerg
12. 9.17 kl. 19 i Ajstrup
10.10.17 kl. 19 i Brændskov
Således opfattet:
Karina Søborg Madsen

