
”Projekt –Grøn Ordning”  Færdig 
- De sidste projekter kom også fint i hus 
- Alle ca 1.7 mil. er dermed tilgået lokalområdet som et fantastisk løft 
- Håber og tror at lokalområdet i mange år fremover får stor glæde af projekterne 

 
§17 udvalget, Udvalget for Strategisk By- og Landdistriktsudvalg 

- En nyskabelse som efter et års tid har fundet sine egne ben at stå på 
- Dermed også Landsbyforums politiske overbygning 
- Jeg synes ikke det fungerer optimalt …. For bureaukratisk 
- Landsbyforum har allerede tilkendegivet at tidligere model med 2 politikere 

tilknyttet Landsbyforum var mere fordelagtig  
  
Vedligeholdelsespuljen:    små 400.000 kr  3. august, 15. oktober  

- Lokalområderne har fået øje på disse midler – et par ansøgninger er tilgodeset 
- 20.000 kan der søges til hver landsby 
- Retningslinier:  Projektet må ikke være igangsat 

                                    Tidsfrist for ansøgning skal overholdes 
                                    Projekt og udgifter skal dokumenteres 
 
 

FRIMÆRKEPULJEN –  
-  Centralt  fokus på hvad pengene bliver brugt på – ikke porto mere 
- Derfor beder vi også om dokumentation for vores udbetalinger til projekter 

lokalt 
- Ansøgninger til ”små” projekter  da vi kun har ca 10.000 til uddeling. 

 
 
”den nye loerslev.dk”  

- Forretningsudvalget – og ikke mindst Solveig har arbejdet målrettet på at gi 

lokalområdets hjemmeside ”loerslev.dk” et tiltrængt løft 

- Vi er så meget i mål, at det der nu skal være fokus på  at få foreningernes 

informationer ind. 

- Og der SKAL vi blive bedre 

• At være informativ i forhold til borgerne i lokalområdet 

• At være informativ i forhold til udefra kommende interesse for lokalområdet 

• At være informativ for vores foreninger udadtil 

  

” Den Fælles Foreningskalender” 
- Lige som hjemmesiden, har Landsbyrådet også i 2019 haft stor fokus på  at få 

den fælles foreningskalender implementeret som et vigtigt redskab således alle 
foreninger til en hver tid burde kunne se hvad andre arrangementer der er i 
lokalområdet 

- Også her mangler vi det sidste før vi er helt i mål. 
- Send evt mail. –sms eller ring hvis noget skal ligges ind hvis man ikke lige kan 

selv 
 
Det går godt med samarbejdet foreningerne imellem 



- Samarbejdet er et nøgleord når kommunen kigger den vej af landsbyerne 
- Den nye Landistriktsstrategi ligger jo i den grad op til samarbejde mellem  

landsbyernes foreninger 
- Og formidling af samarbejde er jo bestemt også noget vi her i vores Lokalråds 

forretningsudvalg har stor fokus på 
- Og heldigvis noterer vi da også flere og flere arrangementer som flere 

foreninger er sammen om 
- Fællesskab gør stærk – Kan sagtens bruges her 
- Derfor er vores 3 kooredineringsmøder også vigtige – og vigtigt at 

foreningerne møder talstærkt frem. 
- Netop her kan samarbejdsprojekter fødes 
- Landsbyrådets primære opgave er altså 

• Formidle samarbejde mellem lokalområdets foreninger 

• Arbejde for at vores lokalområde skal være attraktivt og et godt sted at bo 

og bosætte sig 

• Formidle information og kontakter til kommunen 

 

 
Stor lokal opbakning til afviklede arrangementer 

- Helt bevist vil jeg ikke nævne nogle af vor foreningers mange aktiviteter og 
arrangementer De har…eller vil blive omtalt på de enkelte foreningers egne 
generalforsamlinger 

- Men der har været mange 
- Og det har haft et stort kvalitetskodex 
- Og der har været stort fremmøde til langt de fleste 
- Og det har været arrangementer som har givet genlyd i hele Nordjylland og 

dermed opmærksomhed for vort lokalområde. 
 

 

Projekt ”Flugtskydningsbane”  ved Linderum 

- ”Som tyv om natten” dukkede pludselig planer frem om et 

flugtskydningscenter nær Linderum 

- Forståeligt stor lokal modstand og engagement blev hurtigt skabt og Lokalrådet 

bakkede op med en indsigelse mod planerne 

- Planerne blev dog også skrinlagt, hvilket var en kæmpe lettelse – ikke mindst 

for beboerne i området og det lokale vandværks fremtid. 

- På trods af sagens vigtighed, så lykkedes det at holde en både god tone og 

saglig dialog,  med vel dokumenterede holdninger 

- Det er noget politikerne ligger mærke til.  Og kan meget vel ha haft en gavnlig 

effekt. 

 

 
NT og Lokalruter 

- Vi skal næppe forvente flere faste busruter – tværtimod 
- Men der er mulighed for at supplere med Plus og Flex ture.  
- Ønskeligt med mere information om disse nye tiltag 



 
 
Landsbypedelordningen  

- Ser ikke ud til at være en mulighed mere  
- Kun en øget ledighed blandt ældre lønmodtagere ( +58) kan måske igen åbne 

op for landsbypedeller  
- Heller ikke en centralt basseret enhed som kunne komme ud i landsbyerne og 

ordne forskellige praktiske opgaver,  kunne få politisk medvind. 
- Enkelte andre landsbyer har oprettet frivillige grupper til ”forskønnende” 

arbejde  
- Kunne dette være en mulighed – enten fælles eller mere lokale grupper 
- Det kunne vel være en overvejelse værd.  
- Fungere tilsyneladende helt fantastisk der hvor de er igangsat  

 
Fremtiden 

- Fremtiden er jo 2020  -  og den er vi jo snart halvvejs i 
- Det altoverskyggende har jo været KV19 krisen 
- Nedlukninger og aflysninger har i den grad også præget vores lokalområde 

siden starten af marts. 
- Hvor store konsekvenser det har haft i de enkelte foreninger, kan jeg ikke 

redegøre for 
- Men jeg tror det bliver noget af en kraftanstrengelse at få gang i alle hjulene 

igen rundt om i foreningerne. 
- Det er lidt som et ludospil hvor alle brikker er slået tilbage til start. 
- Vi må op på hesten igen 
- Vi oplevede med 2. del af foreningsudviklingskurset, at engagementet nok ikke 

er på plads endnu.  9 afbud eller udeblivelser ud af 23 Det var da bestemt ikke 
godt nok 

- Håber dog at de foreninger som var med,  har tilegnet sig brugbar viden, 
således arbejdet i de enkelte foreninger får et løft 

- Under evt. vil jeg gerne ha en kort  evaluering af kurset, som kan indgå i vores 
evalueringen med kommunen. 

- Men uanset hvad Korona har haft af betydning, så håber og tror jeg at 
dagligdagen vender tilbage og at vores lokalområde fortsat vil være så 
attraktivt, at misundelsesværdige blikke fortsat rettes mod os med spørgsmålet 

                                HVORDAN  GØR  I  DET  DERUDE. 
 
Afslutning på beretningen 
Tak til forretningsudvalget, foreningskontakter, kommunen, Solveig – Loerslev.dk, 
Nyhedsmail 
Og alle øvrige som har gjort en indsats for at fremme samarbejdet og udviklingen i 
dette lokalområde. 
 


