LANDSBYUDVALGET

Ansøgningsskema - projektpuljen
Landsbyudvalgets indsatsområder for 2019 blev godkendt på Byrådets møde
den 13. december 2018.
Bosætning og Branding
- Det gode værtskab
- Den gode historie
Fællesskab og samskabelse
- Samarbejde mellem landsbyer
- Byudvikling – hvor er de unge? Tænk nyt – stort og småt

Foreningens navn:

Cvr-nummer:

Foreningen Søbyerne

40182624

Projektnavn:
Søbyernes nye visionsråd
– fokus på samarbejde og aktiviteter på tværs
Projektbeskrivelse:

Ansøgning 1:
For en del år siden gennemførte Vesthimmerlands Kommune udviklingsprojektet
“Udvikling gennem Afvikling”, som bl.a omfattede området omkring Vilsted Sø.
Projektet kastede en del gode anlægsaktiviteter af sig - bl.a. broen over Vilsted Sø fra
Holmen til Ranum.
Ud over de gode anlæg efterlod projektet også borgerne rundt om søen med en
antydning af, at “den nye sø” måske godt kunne være med til at skabe en ny fælles
identitet for de tre byer, som hurtigt fik navnet “søbyerne”. Et par aktiviteter blev stablet
på benene, bl.a. blev der to år i træk afholdt koncert med forudgående spisning med
bred repræsentation fra alle tre søbyer.
Processen gik herefter lidt i stå, men i efteråret 2016 tog Overlade Borgerforening
initiativ til at samle borgerforeningerne i de tre byer rundt om Vilsted Sø - nemlig
Ranum, Overlade og Vilsted borgerforeninger til en udviklingsproces, hvor en
arbejdsgruppe på tværs af de tre borgerforeninger gennem en række møder sammen
med proceskonsulent Johanne Bugge fik hold på formen for et nyt samarbejde og fik
udarbejdet en fælles strategi.
Strategien blev offentliggjort på et stormøde i Ranum Multihus den 10. april 2018 til
lyden af champagnepropper og godt humør mellem de fremmødte borgerne fra de tre
byer.
Resten af 2018 brugte arbejdsgruppen på at forberede en mere formaliseret
organisering af samarbejdet, og den 7. november 2018 havde Søbyernes Visionsråd
stiftende generalforsamling på Vitskøl Kloster med fremmøde af ca. 50 personer,
hvilket var en stor milepæl for samarbejdet.
Efter generalforsamlingen er den nye bestyrelse - kaldet Søbyernes Visionsråd trukket i arbejdstøjet.
Opgaven er nu at få sat handling bag visionerne.
En af de første opgaver har været at udarbejde en projektbeskrivelse til brug for en
ansøgning til Erhvervsstyrelsens landdistriktspulje.
Den samlede financiering af projektet lyder på kr. 375.000,- hvoraf de kr. 100.000,-

tænkes bevilget fra landsbypuljen.
Projektet hedder: Søbyernes Nye Visionsråd - fokus på samarbejde og aktiviteter
på tværs. (se bilag)
Projektet beskriver en stor del af de aktiviteter, som vi undervejs i tilblivelsesprocessen
har formuleret - bl. a. i vores strategiplan. (se bilag)
Budgettet for projektet ser således ud:
Landdistiktspuljen
Egenfinanciering
Vesthimm Kommune
Landsbypuljen
I alt

Ansøgt
Visionsrådet
Konsulenttimer værdi
Ansøgt

245.000,10.000,20.000,100.000,375.000,-

Søbyernes Visionsråd søger derfor Landsbyudvalget med baggrund i ovenstående
kr. 100.000,De generelle retningslinjer vedr Landdistriktspuljen tilsiger, at hvis der reduceres
væsentligt i medfinancieringen og dermed den samlede projektsum, skal der
indsendes ny beskrivelse og nyt budget, der sandsynliggør, at projektet stadig er
realisérbart.

Ansøgning 2
I tilfælde af at vores ansøgning til landdistriktspuljen IKKE bliver imødekommet, vil
Visionsrådet naturligvis gerne alligevel sætte elementer af ovennævnte
samarbejdsprojekt i gang.
Vi har følgende fire ønsker:
1. Flyer/folder:
Vi vil udarbejde et let læseligt og let overskueligt informationsmateriale i form af en
flyer eller en folder. Den skal indeholde fotos samt informationer om de tre byer herunder kontaktoplysninger til diverse foreninger. Informationsmaterialet skal
husstandsomdeles samt ligge tilgængeligt hos ejendomsmæglere og ved de forskellige
turistattraktioner i området. VisitVesthimmerland, Vitskøl Kloster og bl.a.
Vesthimmerlands Museum kan være vigtige samarbejdspartnere i den forbindelse.
Budget incl idégenerering, kvalificering af indhold, opsætning
og tryk af 3.000 stk. Udarbejdes i samarbejde med VisitVesthimmerland

25.000,-

2. Video:
Foreningen Søbyerne har lavet sin egen hjemmeside “www.soebyerne.dk”.
Vi vil gerne have produceret en video, som skal synliggøres på denne hjemmeside som vi kender det fra www.muslingebyen.dk.
Videoen skal primært tjene som “reklamefilm” for vores område. Den skal indeholde
billeder af natur og seværdigheder, men den skal også virke understøttende for
folderen med faktaoplysninger om indkøbsmuligheder, bosætning osv – gerne med en
del dronebilleder.
Budget: Prisen er hentet hos droneprojektet i Ertebølle, som Landsbyudvalget tidligere
har været involveret i.
45.000,3. Guidekorps:
Vitskøl Kloster oplever efterspørgsel på guidede rundvisninger. Klostret har en
fantastisk fascinerende historie og med dens nye status som vandrehjem, handler det
om at få kommercialiseret historien og knyttet de tre landsbyer endnu tættere til det. Vi
har haft en indledende dialog med Natur- og kulturformidleruddannelsen på University
College Nordjylland om at udvikle et samarbejde, hvor lokale værter bliver klædt på til
at være guider og give nogle særlige oplevelser til turister. Det vil vi gerne sikre bliver
gennemført i forsøgsprojektet. Derudover skal vi finde en god forretningsmodel, hvor

pengene fra oplevelsesturene bliver delt mellem guiden, Vitskøl Kloster og Søbyernes
Visionsråd.
Vores idé går ganske enkelt ud på, at Visionsrådet rekrutterer et antal frivillige, som
gennemgår et “guidekursus”, og som derefter bliver lokale rundvisere med
udgangspunkt i Danhostel Vitskøl Kloster.
Der vil blive tale om rundvisninger på klostret, guidede cykelture rundt om søen,
guidede busture i søbyernes område mm.
Budget incl. transport, administration, ”guideuniform”, kortmateriale

25.000,-

4. Arrangementer for “os selv”
Den nye forening og Visionsrådet har brug for at blive synlig. Dette skal bl.a. ske ved,
at vi er initiativtager til en række aktiviteter primært for indbyggerne i de tre søbyer.
Undervejs i forløbet har rigtig mange idéer været nævnt. Nogle af dem, som vi kunne
tænke os at fastholde, er:
Spisning/koncert, friluftsgudstjenester ved søen, “hvem er min nabo”, krolfturnering,
brætspilsturnering, fælles cykle/gåture o. m a.
De forskellige events skal naturligvis udvælges i fællesskab og kvalificeres af de dertil
nedsatte udvalg.
Budget: Materialer, evt. honorarer, lokaleleje mv.
Modregnet evt. brugerbetaling og entréindtægter.
Netto 20.000,Vi søger derfor Landsbyudvalget om støtte til de ovennævnte aktiviteter:
Budget
1. Folder
2. Video
3. Guidekorps incl uddannelse
4. Arrangementer
I alt kr.

25.000,45.000,25.000,20.000,100.000,-

Ved ansøgningen ligger følgende bilag:
1. Projektbeskrivelse
2. Ansøgning til landdistriktspuljen
3. Strategiplan
4. Foreningens vedtægter

Ansøger om kr.:

100.000,-

Ansøgning sendes til maf@vesthimmerland.dk og skal være forvaltningen i
hænde senest den 1. april 2019.

