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FORMÅL OG AMBTIONER
Vi ønsker meget at gennemføre et forsøgsprojekt under Landdistriktspuljen med det formål at:
•

•

Blive klogere på og øve os på, hvordan tre landsbyer, Vilsted, Overlade og Ranum, der aldrig før
rigtigt har samarbejdet på tværs, kan opbygge tillid og erfaringer, der reelt skaber nye faciliteter og
aktiviteter, som giver værdi i form af mere sammenhængskraft, dynamik og arbejdspladser i
lokalområdet.
Vi ønsker at opkvalificere samarbejdet på tværs mellem mennesker, foreninger og institutioner i
området, så flere kommer til at kende hinanden og får lyst til at lave aktiviteter sammen, der skaber
værdi for borgere og turister, og som knytter vores fælles kulturhistorie, potentialerne for nye
events, projekter og faciliteter sammen i et fælles strategisk fokus.

Vores ambition er nemlig at:
•

Fastholde vores borgere, og meget gerne tiltrække nye, for at standse en udvikling, hvor vores
landsbyer hvert år bliver mere og mere affolket. Det truer lokalsamfundet, da vores skoler
potentielt ikke har nok elevtal til at overleve, dagligvarehandlerne presses på indtjeningen,
lægehuset kan potentielt ikke generationsskiftes, etc. Vi kan se frem til en befolkningsnedgang på
ca. 23 % i 2026, hvis prognosen fortsætter (se bilag 2 side 7). Det er en dyster udsigt, som vi har
besluttet at arbejde imod ved at samle kræfterne og energien i et samarbejde på tværs af vores
område i Søbyernes nye Visionsråd. Der er en forening stiftet på initiativ tre borgerforening i
byerne.

Vores strategi er at:
•

Knytte vores udviklingsarbejde i Søbyernes Visionsråd tæt sammen med en lang række strategiske
samarbejdspartnere. Vi er derfor meget stolte over, at en lang række interessenter som lokale
foreninger, TAMU Vitskøl Kloster, Vesthimmerlands Kommune og Natur- og
Kulturformidlingsuddannelsen på University College Nordjylland og VisitVesthimmerland bakker op
om forsøgsprojektet og gerne indgår i dets aktiviteter, hvor det giver værdi og mening for alle
parter.

BAGGRUND
Vilsted, Overlade og Ranum ligger i Vesthimmerlands Kommune med den smukke Vilsted Sø midt blandt os.
Søen gennemgik et flot genopretningsprojekt i 2006 ved Aage V. Jensens Fond. Der var en
brugerinvolveringsproces omkring projektet, men samarbejdet mellem Vilsted, Overlade og Ranum fik
aldrig rigtig fart. Det vil vi tage op på i det nye forsøgsprojekt, fordi vi ved, at det kan lade sig gøre, og fordi
tiden er moden.
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Et nyt samarbejde opstod
I efteråret 2016 tog Overlade Borgerforening initiativ til at samle Ranum Borgerforening og Vilsted
Borgerforening i en udviklingsproces, hvor en arbejdsgruppe på tværs af de tre borgerforeninger gennem
en række møder sammen med proceskonsulent Johanne Bugge fra Johanne
Bugge Experience Consult fik hold på formen for et nyt samarbejde og fik
udarbejdet en fælles strategi. (Se bilag 2).
Strategien blev offentliggjort på et stormøde i Ranum Multihus den 10. april
2018 til lyden af champagne propper og godt humør mellem de fremmødte
borgerne fra de tre byer.

Det har vi nået indtil nu
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. (Se vedtægter i bilag 3).
Søbyernes Visionsråd udgøres i denne valgperiode af:
Jens Christian Møller, formand og fra Vilsted Borgerforening
Sonja Abrahamsen, næstformand og fra Vilsted Friskole
Steen Holmgård, kasserer og fra Ranum Borgerforening
Lene Pedersen, visionsmedlem og fra Overlade Borgerforening
Grete Ravnborg, visionsmedlem og fra Overlade Borgerforening
Mona Haldrup, visionsmedlem og fra Overlade Borgerforening
Mikkel Elmlund, visionsmedlem og fra Vilsted Sø Brugerråd
Martin Sørensen, visionsmedlem og fra Ranum Borgerforening
Rasmus Badstue, visionsmedlem og fra Ranum Borgerforening
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Derudover har vi fået oprettet en hjemmeside, fået fælles logo og fælles facebookside. Et stort ønske om
en hundeskov er også blevet realiseret med ihærdigt arbejde fra Ranum Borgerforening.

Samarbejdet skal nu rigtigt i gang
Vi er nu kommet til, at vi virkeligt skal til at modne og udvikle samarbejdet i Søbyernes Visionsråd ved at få
igangsat reelle aktiviteter og projekter, der binder vores tre byer sammen. Selv om vi har deltaget i flere
møder sammen over de seneste par år, må vi sande, at det er svært at få gang i aktiviteterne, især fordi vi
vitterligt ikke har nogen penge at gøre noget for i Visionsrådet. Borgerforeningerne har selv meget få
midler at gøre med, og penge og frivillige ressourcer er også en mangelvare i mange andre foreninger i
området. Der er derfor lang vej til at få igangsat noget, der kan give et ordentligt aftryk, med mindre vi
fundraiser og får igangsat aktiviteter, som kan bidrage til en forretningsmodel, der sikrer, at der
fortløbende kommer midler til vores område, som kan ”geninvesteres” i udviklingstiltag på tværs af
landsbyerne.
Vi skal have en ny forretningsmodel
En af de ting, vi derfor meget gerne vil forsøge at gennemføre og få fundet en god model på i løbet af
forsøgsprojektet er, hvordan vi kan udvikle en forretningsmodel i samarbejde med vores
samarbejdspartnere. Det er en model, der skal generere udviklingsmidler fra de aktiviteter, vi ”sætter i
søen”, og som vi kan geninvestere fra Søbyernes Visionsråd i nye faciliteter. Der skal en god, sund spiral i
gang!

Målet er klart for os alle – vi vil knytte Vilsted, Ranum og Overlade meget
tættere sammen for at gøre os mere interessante at bo i. Midlet er, at vi vil
samarbejde på en måde, det ikke før er set mellem vores tre landsbyer, og
vi vil række ud mod samarbejde med en lang række interessenter, så vi
sammen kan bidrage til, at der er liv og interessante aktiviteter i
lokalområdet, der binder folk sammen, skaber nye relationer og på den vis,
gør det relevant og vedkommende at bo i vores område.
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Støtte op om lokale arbejdspladser
Vi vil også forsøge at få vores aktiviteter til at bidrage til lokale arbejdspladser. Der er for eksempel mange
turister i vores område, men vi får ikke nok økonomi ud af dem. Hvis vi kan holde lidt længere på dem, vil
de også bruge penge hos vores relativt sparsomme erhverv i området, og det vil betyde noget for deres
indtjening og evne til at beholde medarbejdere.

Overblik over området, side 6 i Strategiplan for Søbyerne

PROJEKTAKTIVITETER
Vores forsøgsprojekt er bygget op at få realiseret nogle af de tiltag, som blev udtænkt i forbindelse med
vores strategiarbejde i 2017/2018 og samtidig give plads til nye tiltag, som måtte opstå i samarbejdet med
interessenterne.
Vi tænker projektet i tre arbejdspakker: Liv og lykke på tværs af landsbyerne. Oplevelser og formidling til
turister. Vidensdeling på tværs. Det er tre temaer, som vi vurderer mest relevante, ud fra det udgangspunkt
vi har i de tre landsbyer, hvor de stadig, selv om vi skriver 2019, tænker og arbejder for meget ud fra
sognegrænser.
•
•
•

Vi skal have folk til at mødes ved hyggelige events.
Vi skal have folk ud at opleve deres område og føle stolthed og samhørighed.
Vi skal have turister ud at opleve vores dejlige område og få dem givet oplevelser, der gør de
kommer igen og bruger penge hos vores erhverv.
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•

Vi skal sprede det gode budskab om at samarbejde gør stærk, og at vilje og vedholdenhed nok skal
sikre vores byers eksistens i fremtiden.

Arbejdspakke 1: Liv og lykke på tværs af landsbyerne
Ungdomsråd
Der er få aktiviteter, hvor vores teenagere kan ”hænge ud”. Det gør byerne mindre interessant for familier
med tweens og teenagere, som vi ønsker at holde på. Vi ønsker derfor at afprøve, om der kan findes en
model for et Ungdomsråd på tværs af byerne, hvor især Ranum Efterskole Colleges over 400 elever er en
kæmpe ressource. I aktiviteten skal vi i en arbejdsgruppe finde ud af, hvordan de tre byer kan blive mere
interessante for teenagere, og hvordan de mange elever på Ranum Efterskole kan aktiveres i endnu højere
grad som en styrke og ressource for området. Ungdomsrådet faciliteres af nogle voksne, men består af
unge fra de tre byer. Ungdomsrådet får til opgave at udtænke nogle tiltag, hvor nogle prioriteres til at blive
støttet lidt økonomisk i forsøgsprojektet.
Målet er at gøre Ungdomsrådet til et permanent tiltag på tværs af Søbyerne.
Introforløb til nytilflyttere
Vi har behov for at sælge os mere samlet og interessant for potentielle tilflyttere. Vi ønsker derfor også at
afprøve en aktivitet, hvor vi i en arbejdsgruppe med relevante interessenter laver et koncept for ”Åbent
Hus i Søbyerne”, og hvor vi udvikler et spændende infomateriale om vores område, som skal fungere som
hvervebrochure. (Vi ser især mod Aalborg, Viborg, Års og Løgstør mod nye borgere til vores område). Vi vil
især gerne have lokale ejendomsmæglerne tilkoblet aktiviteten.
Målet er at gøre eventen til en årlig begivenhed.
Events
Søbyernes Visionsråd har ambition om at være meget mere end en ”event-organisation”, men for
nuværende er byernes relationer så spæd, at vi vurderer, at der skal hyggelig events til for at få folk
interesserede i at få nye relationer på tværs, så nye idéer om aktiviteter og relevante faciliteter kan opstå i
fremtiden. Vi vil lave events, der er identitetsskabende på tværs for de tre landsbyer, og som skaber
sammenhold og nye relationer.
Vi har en idéliste (genereret af borgere) til forskellige events, som vil blive kvalificeret og udvalgt i
fællesskab med en dertil nedsat arbejdsgruppe med medlemmer fra de forskellige interessenter nævnt
bagerst i dokumentet.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fælles musikarrangementer
Fælles gåture/cykelture
Hvem er min nabo-arrangement
Friluftsgudstjenester ved Vilsted Sø
Søspillet vol. 2 (for 10 år siden var der et succesfuldt lokalt udendørs sommerteater, som
kan genoplives)
Torvedage
Brætspilseftermiddag (vinter)
Byg fuglehus (vinter)
Søbyernes Single-træf
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o
o

Grolf (ny idrætsgren)
”Velkomst-og-spis-hos-de-lokale-event” for de internationale elever på Ranum Efterskole

Målet er at have en event hver måned, større eller mindre, hvor Søbyernes Visionsråd er afsender og
hjælper med koordineringen sammen med arbejdsgruppen, og hvor der findes frem til, hvordan der også
efter projektets afslutning kan være månedlige events, der binder byerne sammen og bidrager til den gode
historie om, at ”her sker der noget, og det er super hyggeligt”. Nogle events vil have brugerbetaling, som
bruges til at oparbejde midler til flere events og aktiviteter i Søbyerne.

Arbejdspakke 2: Oplevelser og formidling til turister
Vores område er begunstiget af at være nabo til et sommerhusområde i Trend, Rønbjerg Havn, Rønbjerg
Feriecenter/Landal Green Parks og Danhostel Vitskøl Kloster. Vi oplever dog, at turisterne kommer for lidt
rundt i vores område, og vi så meget gerne, at der var flere ting, de kunne bruge penge på. Vi ønsker derfor
i forsøgsprojektet at samarbejde om nogle aktiviteter på tværs af landsbyerne, som kan styrke
turismeudviklingen i området, så arbejdspladser bevares, så gæsterne bliver endnu gladere for at komme
her, og så der kommer mange flere.
Vitskøl Kloster huser i dag TAMU, som er ”en arbejdsmarkedsuddannelse baseret på reelle produktionsog serviceydelser. Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, der på grund af personlige og sociale
vanskeligheder ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Efter endt uddannelse er eleverne klar til et
rigtigt job. TAMU er en selvejende institution under lov om arbejdsmarkedsuddannelser og med en
tilhørende bekendtgørelse” (www.tamu.dk/om-tamu/).
Vitskøl Kloster har i årtier været ret ”lukket” for omverdenen, men ønsker i høj grad nu at være en del af
lokalsamfundet. Vitskøl Kloster er desuden blevet åbnet op som vandrehjem i 2018, og hvor eleverne
arbejder i det daglige med at lave mad og servicere gæsterne. Vitskøl Kloster oplever efterspørgsel på
guidede ture fra turister, men kan ikke selv følge med, og hilser derfor et forsøgsprojekt meget
velkommen, hvor oplevelser og historie i området synliggøres endnu mere, hvor turister bedre kan
komme rundt til dem på cykel og i kano, og hvor lokale borgere fra Søbyerne bliver uddannet som
guider.

Vi har en forhåndsaftale med Vitskøl Kloster om, at vi i forsøgsprojektet afprøver og finder en
forretningsmodel for, hvordan vi fremover kan tilbyde:
•

•

Informationsmateriale om alle de små skønne historier og oplevelser i vores område og hver af
vores tre byer. VisitVesthimmerland, Vitskøl Kloster og Vesthimmerlands Museum er vores oplagte
samarbejdspartnere i denne arbejdsgruppe. Informationsmaterialet kobles på en guideordning. Se
næste punkt.
Opbygning af lokalt værtskabs- og 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
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•

forsøgsprojektet. Derudover skal vi finde en god forretningsmodel, hvor pengene fra
oplevelsesturene bliver delt mellem guiden, Vitskøl Kloster og Søbyernes Visionsråd.
Cykel- og kanoudlejning til turister ser vi et stort behov for sammen med Vitskøl Kloster. Vi har
indledende tanker om, hvordan det i praksis kan foregå, og hvordan eleverne på TAMU Vitskøl
Kloster kan opbygge kompetencer ved den aktivitet samtidig med, at turisterne kommer rundt og
får en dejlig naturoplevelse. Vi ønsker at bruge noget af økonomien i forsøgsprojektet til disse nye
faciliteter. TAMU kan desværre ikke medfinansiere på grund af bl.a. 2%-besparelserne i den
offentlige sektor, men stiller meget gerne praktiske mandetimer til rådighed for at udvikle
aktiviteter og få den til at blive et varigt tilbud.

Målet er at lave samarbejdet med Vitskøl Kloster og de nye tilbud til turister til en varig aktivitet, der
generer økonomi til Søbyernes Visionsråd og nye lokale deltidsjob i Værtskabskorpset.
Derudover ønsker vi at arbejde med ”Se-os-arrangementer”, der brander vores område ud af til. Vi vil
forsøge at finde samarbejdspartnere og sponsorer fx til
o
o

Oplev Aalborg Symfoniorkester på Vilsted Sø
Se Søbyernes Venedig (gondol-sejlads på Vilsted Sø for fx kæreste- eller brudepar). Idéen
er at indgå samarbejder mellem områdets præster, Vitskøl Kloster, Landal Green Parks om
at lave Bryllupsturisme i området.

Målet er at lave bryllups-event-pakken til et varigt tilbud.

Arbejdspakke 3 – Vidensdeling på tværs
Vi har i Søbyernes Visionsråd nedsat en Kommunikations- og PR-gruppe, som vil varetage det vigtige
arbejde med løbende at fortælle om vores aktiviteter i forsøgsprojektet. Vi laver en kommunikationsplan
for projektet. Vi vil lave følgende aktiviteter i denne arbejdspakke:
-

Løbende facebookopslag
Løbende pressemeddelelser til Lokalt indblik, Vesthimmerlands Folkeblad og Nordjyske
Oplæg på Landsbyrådet i Vesthimmerlands Kommune
Fagligt afslutningsseminar for andre landsbyer i Vesthimmerlands Kommune og øvrige fagpersoner
fra de danske kommuner, forskere m.m.
Lave en lille ”Lommebog for Livlige Landsbyer”, der samler vores læringspunkter og erfaringer, og
som vi vil dele med andre landsbyer, der vil arbejde strategisk med aktiviteter, der styrker deres
sammenhold, identitet og attraktivitet over for borgere og turister, som kan downloades.

TENTATIV TIDSPLAN
Vi arbejder i forsøgsprojektet ud fra denne tidsplan. Vi vil lave en mere detaljeret plan ud fra, når projektet
går i gang.
2. halvår 2019
Opstartsmøde styregruppe
Planlægning opstart af arbejdsgrupper
Kick-off-møde for arbejdsgrupper
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Løbende møder for arbejdsgrupper
Afholdelse af de første events
Uddannelse af Søbyernes Værtskabskorps
Udvikling af informationsmateriale
1. halvår 2020
Løbende møder for arbejdsgrupper
Afholdelse af aktiviteter
Test af forretningsmodel og koncept for cykel- og kanoudlejning og værtskabskorps
Udvikling af informationsmateriale
2. halvår 2020
Løbende møder for arbejdsgrupper
Afholdelse af aktiviteter
Eventuel justering af forretningsmodel og koncept for cykel- og kanoudlejning og værtskabskorps
1. halvår 2021
Udarbejdelse af ”Lommebog for Livlige Landsbyer”
Seminar for landbyudviklings-entusiaster og fagfolk, kvalificering af erfaringer formidlet i inspirationshæftet
Projektafslutning

ORGANISERING
Projektejer er Søbyernes Visionsråd. Der bliver nedsat en styregruppe bestående af Formanden og en øvrig
repræsentant fra Søbyernes Visionsråd, en embedsmand fra Vesthimmerland Kommunes Landsbycoachordning og en proceskonsulent. Styregruppen refererer til Søbyernes Visionsråd. Styregruppen har ansvar
for projektøkonomien og -aktiviteter. Der nedsættes arbejdsgrupper med en tovholder under de forskellige
indsatser, som koordineres af styregruppen.
Vi oplever, at vi er så nye i at tænke samarbejde og nye tiltag, at vi har behov for bistand til at få os øvet i at
arbejde godt sammen, have målrettede møder, få koordineret godt på tværs, få idéerne først ud i livet og
få fortalt de gode historier. Vi har indtil nu samarbejdet med Johanne Bugge fra Johanne Bugge Experience
Consult, som er proceskonsulent og specialist i koblinger mellem landdistrikts- erhvervs- og
turismeudvikling. Vi vil gerne gøre brug af Johanne Bugge i forsøgsprojektet, fordi hun kender os og vores
området virkeligt godt, og fordi vi ved, at hun kan hjælpe os med at få tænkt proces og aktiviteter godt i
gennem i hele forsøgsprojektet. Hun vil specifikt bidrage til:
-

Koordinering i styregruppen (6 møder) 30 timer
Kick-off-udviklingsmøde 6 timer
Facilitering af ”kom-godt-i gang-arbejdsgruppemøder” (8 møder) 40 timer
Løbende faglig sparring på aktiviteter og kommunikationsplan 14 timer
Udvikling af det faglige seminar (halvdags) 10 timer
Medskribent på ”Lommebog for Livlige Landsbyer” 25 timer
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I alt 125 timer a 800 kr/timen + moms, incl kørsel m.m.

BUDGET
Vi utroligt glade for, at Vesthimmerlands Kommune bakker op om vores projektidé og også gerne
medfinansierer med timer i forbindelse med deltagelse i diverse mødeaktiviteter.
Vi ansøger derudover Vesthimmerland Kommunes Landsbyråd om et tilskud til projektet. Svar herom
forventes primo maj 2019.
Vi er rigtigt glade for, at vi har indgået en ”sponsoraftale” med Vitskøl Kloster om gratis at benytte os af
deres mødelokaler og sal ved fælles arrangementer i projektet.
De tre borgerforeninger indskyder til sammen kr. 10.000 i Søbyernes Visionsråd, som vi kan bruge som
medfinansiering i projektet.
Vi har samlet aktiviteterne i de tre arbejdspakker under hver arbejdspakke. De enkelte omkostninger har vi
svært ved på nuværende tidspunkt at budgettere, da det afhænger af hvor mange aktiviteter der bliver
midler til at igangsætte, men aktiviteterne vil naturligvis holde sig inden for budgettet. Vi udarbejder et
udspecificeret budget ved projektopstart.

Budget
Indtægter

Kr. incl. moms

Landdistriktspuljen

245.000

Landsbypuljen, Vesthimmerlands Kommune

100.000

Søbyernes Visionsråd

10.000

Medfinansiering timer, Vesthimmerlands Kommune

20.000

I alt

375.000

Udgifter
Arbejdspakke 1: Infomateriale, events, Ungdomsråd

75.000

Arbejdspakke 2: Guidekorps, indkøb cykler og kanoer m.m. 95.000
Arbejdspakke 3: Layout af Lommebog og seminar
Proceskonsulent

25.000
125.000

Revision

25.000

Forplejning mødeaktivitet

30.000

I alt

375.000
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BRUTTOLISTE OVER INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE
Vi er utroligt glade for den opbakning, vi har oplevet til dette forsøgsprojekt, og håber vi får mulighed for at
samarbejde med alle i projektperioden.
Vi har allerede modtaget hensigtserklæringer og opbakning til projektet fra følgende (se bilag 5):

IK Vest (idrætsforening)

Bjarne Larsen, Næstformand

Overlade Menighedsråd

Preben Vadsholt, Formand

Ranum Efterskole College

Olav Storm, Forstander

Ranum Multikulturhus

Erik Knudsen, Formand

TAMU Vitskøl Kloster

Kim Frost, Driftsleder

TAMU Vitskøl Kloster

Jørn Bloch, Driftsleder landbrug

UCN

Helle Hvass Markussen, Studieleder, Natur- og kulturformidlingsuddannelsen

Vesthimmerlands Kommune Peter Bach Frederiksen, Landsbycoach
Vesthimmerlands Kulturskole Malene Bonderup Wennerlin, Souschef
Vesthimmerlands Museum

Broder Berg, Museumsdirektør

Vilsted Friskoles Venner

Henrik Grønning Nielsen, Formand

Vilsted Menighedsråd

Ingeborg Nielsen, Formand

VisitVesthimmerland

Jimmi Pedersen, Turistdirektør

Derudover ved vi, at vi i projektet kommer til at mobilisere kontakt og afklare samarbejdsflader med fx:
-

Asylcenter Ranum
Friluftsrådet Kreds Himmerland-Aalborg
Jagtforeningen
Kano- og kajakklubben
Overlade Friskole
Overlade Idrætsforening
Overlade Pensionistforening
Plejecenter Kærbo, Ranum
Ranum Menighedsråd
Ranum Skole
Relevante erhvervsvirksomheder, herunder Overlade Brugs og Ranum Brugs
Vilsted Sø Brugerråd
M.fl.
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Søbyernes Nye Visionsråd: Fokus på samarbejde og aktiviteter på tværs

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Vi ønsker alt i alt at gennemføre et forsøgsprojekt, som aktivt hjælper os med at samle vores landsbyer ved
borgerinvolverede aktiviteter og gennem få investeringer i materiel, der skaber værdi for vores borgere,
foreninger og turister. Projektets aktiviteter kommer til at give et nødvendigt rygstød til at kunne oparbejde
nye relationer byerne i mellem, og en forretningsmodel, der giver nye midler, vi efter projektets afslutning
kan arbejde videre med i Søbyernes Visionsråd og i dialog med vores (nye) samarbejdspartnere.
Vi mener, det er nødvendigt at fokusere på at forbedre vores landsbyers indbyrdes relationer for at kunne
aktivt arbejde for vækstmuligheder i form af nye deltidsjobs som fx Søbyguider og for at kunne understøtte
de arbejdspladser der er hos de eksisterende arbejdspladser i vores område som TAMU Vitskøl Kloster,
Ranum Efterskole, Brugser m.fl. De nye aktiviteter kommer til at skabe værdi for mange forskellige
personer og organisationer i vores område. Vi sætter en ære i, at Søbyernes samarbejde i Visionsrådet og i
forsøgsprojektet bygger på et folkeligt engagement, og vi er meget stolte af de mange hensigtserklæringer
fra vores kommende samarbejdspartnere til forsøgsprojektet, som vi glæder os meget til at invitere og
involvere i forskellige arbejdsgrupper. Det er ambitionen, at arbejdsgrupperne efter projektets afslutning vil
fortsætte i forskellige konstellationer, fordi vi netop i forsøgsprojektet får øvet os i nye relationer og få
mobiliseret samarbejde på tværs, som det ikke før er sket mellem byerne.
Samtidigt er det vores ønske at formidle forsøgsprojektets erfaringer til vores søster-landsbyer i
Vesthimmerlands Kommune og andre danske landsbyer, som er i samme situation som os. Vi får derfor
lavet et mindre hæfte, som kan downloades og give inspiration til aktiviteter hos andre.
Vi kan ikke lægge skjul på, at vi glæder os og er meget forventningsfulde!
Vi uddyber meget gerne vores ansøgning.

Med venlig hilsen
P.v.a. alle i Søbyernes Visionsråd
Jens Christian Møller, formand
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