REFERAT
Dato: 18. juni 2019

Forsamlingshusmøde den 18.06.2019 på Campinggården i Ertebølle
Mødet blev indledt med at Ertebølle Samvirke, repræsenteret ved Karen Margrethe Eriksen,
bød velkommen og udtrykte sin glæde ved, at Ertebølle Samvirke var blevet valgt som vært for
det første forsamlingshusmøde i Vesthimmerlands Kommune.
Formand for borgerinddragelsesudvalget Lars Andresen takkede for at Ertebølle Samvirke ville
være vært for dette første forsamlingshusmøde.
Herefter blev rammen for mødet sat. Mødet gennemføres ved ca. ¾ times paneldebat, herefter
debat ved de enkelte borde ca. 1 time med opsamling i plenum til sidst.
Emner der blev drøftet på plenumdebatten
Trafiksikkerhed/Cykelstier
Der er et stort ønske i området om flere cykelstier bl.a. til Farsø.
Panelet oplyste, at der p.t. er ønsker for 30-40 mio. til cykelstier rund om i Kommunen. Der
sker en prioritering af ønsker blandt andet med vægt på, at der etableres cykelstier hvor der er
skoleveje.
Hastigheden i Ertebølle er ofte for høj. Der ønskes chikaner som i Løgstør.
Ertebølle Samvirke er velkommen til at inviterer Teknisk udvalg ud og se på de udfordringer de
oplever i området.
Sommerhuse som helårsboliger
Der var en drøftelse af mulighederne for at anvende sommerhuse som helårsboliger samt
mulighed for salg til udlændinge, da det kan være med til at støtte landsbyerne i nogle dele af
kommunen.
Panelet oplyst, at dette er reguleret af EU, så det kan vi ikke kommunalt påvirke. Ejendomme
med helårsstatus i landsbyerne kan godt købes og anvendes som sommerhuse, da der ikke
har bopælspligt i Kommunen.
Apotekerdækning
Spørgsmålet om apotekerdækning i week-enden blev rejst. Her er man nød til at køre til
Aalborg, Viborg eller Hobro hvis man får brug for medicin.
Panelet oplyste, at det ikke er noget som Kommunen har indflydelse på, men det er også en
kommunal bekymring, da det er vigtigt med åbne apoteker i en rimelig afstand, også i weekenden.
Der kom forslag om at undersøge, hvorvidt man evt. kunne få medicin hos vagtlægen eller på
skadestuen i Farsø.
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Kulturarv
Panelet blev spurgt om ikke det er vigtigt med kulturarv til Kommunens børn og unge. Der var
derfor forslag om at gøre dette til en del af læseplanen.
Panelet gav udtryk for at kulturarv er vigtig, men at man ikke vil lave egentlig læseplan herfor,
da det er skolebestyrelserne, der er medbestemmende her, men at man finder det naturligt at
det indgår i undervisningen.
Panelet oplyst videre, at der faktisk er gode muligheder at hente for skolerne i de forskellige
”skoletjenester” der findes på fx museer m.v.
Her blev det rejst fra salen, at det kunne være et problem at skolerne skulle betale for transport.

Fjorden
Fra salen blev der udtrykt bekymring for fjordens tilstand. Bl.a. er der problemer med
badevandet ved Trend. Kan det skyldes det ”sand” der dumpes i fjorden bl.a. fra Skive
Kommune.
Panelet oplyste at dette beror under Miljøministeriet, men at man vil være mere opmærksom
i.f.m. afgivelse af høringssvar til ministeriet.
Plan- og bærerdygtighedsstrategien
Der blev rejst spørgsmål om, hvorfor natur ikke indgår i ”ledestjernen” i Plan- og
Bæredygtighedsstrategien, da naturen jo netop er et aktiv for Kommunen.
Skrot
Der blev spurgt ind til hvordan man fremover vil undgå ”skrotpladser” i landsbyerne.
Der er andre steder end Aggersund, hvor man også skal se på skrotoplag bl.a. Strandby og
Farsø.
Panelet oplyste, at man gør alt hvad man kan indenfor lovens rammer, men det er kompliceret.
Nedrivningspulje
Fra salen blev der udtrykt glæde over nedrivningspuljen og resultatet heraf, men også en vis
mismod, idet der jo også bliver færre og færre huse i landsbyerne. Det ville være godt hvis
husene kunne sættes i stand og så forhåbentlig udlejes/sælges.
Panelet opfordrede til, at man som borger melder ind til kommunen, hvis der er huse i området
som kommunen skal kigge på.
Nedlæggelse af landsbyer
Panelet blev spurgt om de tør nedlægge landsbyer.
Panelet oplyst, at man hellere vil udvikle landsbyerne. Måske kunne man i kystnære landsbyer
udstykke byggegrunde, som vil være attraktive for nye beboer.
Fra panelet lød der opfordring til at landsbyerne skal komme med oplæg til udvikling.
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Problem med flere containere i Ertebølle
Der er problemer i Strandby med skrot – se på det nu så det ikke udvikler sig som i
Aggersund
Skolelukning Strandby – hvad gør det ved et samfund
Hvad kan vi bruge lukkede skoler til – lokalt kraftcenter med kurser i kunst, maling m.v.
samt aktiviteter for børnene som fx spejder m.v.
Ønske om hastighedsbegrænsninger i Ertebølle
Ønske om cykelstier til Farsø. Smal vej der snor sig
Kollektiv trafik fraværende – kun afgange morgen og eftermiddag
Vigtig med info om teletaxa
Vigtigt med fjorden – den er et aktiv for Kommunen
Ønske om skiltning, da der er flere campere der holder ulovligt i Ertebølle området
Politikerne opfordres til at se på Grobund.dk i.f.t. bærerdygtighed
Der blev gjort opmærksom på arbejdsgruppe der arbejder med Vestkysten fra Gedsted
til Aggersund. Der arbejdes på blå og grønne stier, ligesom der laves en film herom
samt brochurer
Mange frivillige gør et stort stykke arbejde med at holde badebroerne herunder
toiletterne. Det vil være dejligt hvis kommunen vil tømme septitankene
Info om Borgertip.dk, hvor du kan skrive til Kommunen hvis du har bemærket huller i
vejen m.v.
Ros til den kommunale hjemmepleje og sundhedscenter
Apotekforsyning – et problem at medicin skal hentes i Aalborg, Viborg eller Hobro når
apotekerne har lukket.
Vigtigt at ”tale” landsbyerne op i stedet for det modsatte
Der skal laves film om landsbyerne, og hvad de har at byde på – mange steder er der
stor social kapital
Der er større og større krav fra fonde for at få bevillinger.
Der opleves problemer med indgangen til kommunen, herunder lange
sagsbehandlingstider
Forslag om politikerrundtur i bus rundt i kommunen
Det opleves som om Løgstør får mere end alle andre dele af Kommunen
Forslag om at opkøbe huse i landsbyerne som tilflyttere kan prøve at bo i gratis en
periode
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