Lørdag d. 1. februar 2020 var Borgerforeningerne, Brøndum, Skarp-Salling, Vindblæs, Kornum,
Hemdrup, Aggersund og Næsborg- Tolstrup inviteret til et møde i Bakkeskolehallen, hvor
Bakkeskolehallens bestyrelse ønskede, at alle borgerforeningerne kom med input til et større
samarbejde, samt ”brainstorm” til hvordan vi skaber en større sammenhængskraft og udvikler
området i stedet for at afvikle det.
Baggrunden for mødet var dog lidt mere kedeligt, nemlig en mulig lukning af den gamle skole, som
i årtier har defineret området.
Alle borgerforeningerne var repræsenteret og der fremkom en del gode forslag til hvordan vi
kunne udvikle vores område. Stedet summede af iver for at iværksætte nogle initiativer, men
alligevel sad folk lidt modløse, idet der på mødet blev italesat lukning af Toppedalskolen afdeling
”Bakkeskolen” og de affødte effekter heraf.
Vi blev på mødet enige om, at ét af de initiativer vi skulle iværksætte var et øget samarbejde
mellem borgerforeningerne, så vi kunne sikre en større sammenhængskraft og komme hinanden
mere ved på tværs af byerne. Der opstod et udvalg på 3 personer, hvor vi blev enige om, at vi i det
mindste skulle sikre os en nem virtuel kommunikation på tværs af Borgerforeningerne.
Jeg tog efterfølgende kontakt til Landsbycoach Peter Bach Frederiksen, som foreslog, at vi tog
kontakt til Udviklingskonsulent Johanne Bugge, som også har været facilitator for Søbyerne,
Vilsted, Ranum og Overlade.
Der blev hurtigt iværksat et møde den 19. marts, som dog desværre, grundet Corona virus, blev
aflyst. På mødet skulle vi have diskuteret rammen, visionerne og ambitionsniveauet for vores
samarbejde. Jeg havde forud for det planlagte møde talt med Johanne Bugge, som var meget
inspirerende og synes at være netop den inspirator, vi har brug for til brug for til at iværksætte
vores fremtidige samarbejde.
Vi er alle borgerforeninger enige om, at vi ønsker et større samarbejde, vi ønsker udvikling af vores
lokalområde, skabe omtale og brande vores område, så vi kan sikre en fortsat bosætning netop i
det område vi har fornøjelsen af at bo i.
Vi har derfor behov for at igangsætte en proces, der har til formål at:







Øge kendskabet til hinanden i borgerforeningerne
Få italesat fælles ambitioner og ønsker
Få ord på en fælles kernefortælling, der definerer og samler byerne som et samlet område
Afklare hvilke teamer/projekter/indsatser de 7 byer kan samles om og arbejde på til fælles
bedste
Få lavet en konkret og realistisk strategi- og handleplan for samarbejdet på tværs
Skabt ejerskab i borgerforeningerne (og byerne i øvrigt)

Processen vil være bygget op om en række udviklingsmøder og munde ud i en konkret strategi og
aktivitetsplan med prioritering af indsatser og en plan for, hvem der arbejder med at iværksætte
hvilke tiltag. Hertil vil der naturligt bære et fokus på, hvordan finansiering, herunder fundraising
kan tilvejebringes for at få vores idéer ført ud i livet.
Vi forventer, at forløbet strækker sig over det næste års tid.
På vegne af ”De 7 Borgerforeninger” ansøger jeg hermed om økonomisk støtte til brug for
Udviklingskonsulent Johanne Bugge, så vi får vores visioner bragt ud i livet. Jeg ved, at der lever
”ildsjæle” ude i landsbyerne, og jeg ved, at vores område har så meget at byde på.

På vegne af ”de 7 Borgerforeninger”.
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