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November 2010.
Formand for landsbyudvalget Aase Hansens
beretning.
I min beretning for 2010 vil jeg forsøge at fokusere på det væsentlige, som
Landsbyudvalget har arbejdet med. Vi har nemlig arbejdet med rigtig meget både
stort og småt.
Landsbyudvalget har afholdt 11 møder i 2010, møderne er alle afholdt i Løgstør,
bortset fra vores stormøde i Østrup og et møde i Hvalpsund.
Dårlige boliger – nedrivningspuljen
Landsbyerne har spillet en stor rolle i registrering af disse faldefærdige bygninger
i Vesthimmerland. I alle de byer der er sket nedrivninger, er man meget glade for
resultaterne. Nu venter der så opgaverne med, hvad de tomme grunde skal
bruges til.
11,8 mio. skulle bruges i 2010 på nedrivninger, men kommunen har nu fået
mulighed for at overføre de uforbrugte midler i 2010 til 2011.
Antal registrerede faldefærdige huse, 160. Der forventes nedrevet 60 i år.
Den 11. oktober var der nedrevet 22 huse – fordelt rundt i hele kommunen.
Høringssvar
Landsbyudvalget har afgivet høringssvar om kommuneplanen, skolestruktur,
besparelser i forbindelse med budget 2011 og salg af kommunalt areal, der
anvendes af borgerforening.
Høringssvarene har alle været med landsbyernes udvikling i fokus.
Landsbyudvalgets budget 2010
Af Landsbyudvalgets budget i 2010 er 270.000 kr. – anvendt til grundtilskud som
tidligere, og derudover havde Landsbyudvalget fået 600.000 fra
kvalitetsfondsmidler. De er af Landsbyudvalget anvendt på baggrund af
projektbeskrivelser fra de enkelte områder, der beskrev projekter, der levede op
til de krav, der er forbundet med anvendelse af kvalitetsfondsmidler.
Det betød, at de midler landsbyerne fik at råde over skulle gå til indendørs- og
udendørsaktivitetssteder for målgruppen ældre, børn og unge. Her er der flere af
de landsbyer, der fik del i kvalitetsfondsmidlerne, hvor der allerede nu står
færdige projekter
I den folder, der ligger ved jeres plads kan I se billeder fra nogle af disse.
Landsbyudvalgets vedtægter
Vi arbejdede med en vedtægtsændring, således at formanden for udvalget
udpeges af udvalget selv, og vælges hvert år. Det var et større arbejde at lave
disse ændringer, så de første møder gik med at få dette på plads, men vi håber
at alle syntes godt om det.
Temamøde
Det var et velbesøgt møde, vi havde i Østrup i foråret, hvor der var masser af
inspiration til landsbyerne om anvendelse af kvalitetsfondsmidler til projekter –
og et spændende foredrag af Bo Fisker fra DGI samt koordinatoren fra Lag
Himmerland og Jammerbugt Peter Bach Frederiksen.
.
Legepladsfolder
Landsbyudvalget har været involveret i en folder om legepladser. Det er et
arbejde med mange gråzoner i, og flere forskellige i Vesthimmerlands Kommunes
forvaltninger har været involveret i det færdige resultat, som vi håber I er glade

for. Vi håber også, det vil gøre jeres arbejde med legepladserne nemmere
fremover.
Projekt udvikling gennem afvikling
Udvikling gennem afvikling har Landsbyudvalget indstillet til Kultur - og
Fritidsudvalget, og videre til endelig behandling i Byrådet, at landsbyerne omkring
Vilsted Sø - altså Vilsted-Ranum–Overlade skal deltage i projektet. Den politiske
behandling fulgte Landsbyudvalgets indstilling, og et konsulentfirma er klar til at
hjælpe landsbyerne videre. Fra Landsbyudvalget deltager Karin Simensen.
Foreningsportaler
På den kommunale hjemmeside er arbejdet med at optimere siderne om
landsbyer ved at være færdig – det er blevet en rigtig fin måde at få nogle
oplysninger om de enkelte landsbyer. Rigtig, rigtig mange af de
vesthimmerlandske landsbyer har nogle flotte hjemmesider.
Grejbank: Man kan gå ind på den kommunale hjemmeside og se, hvor man kan
låne udstyr til koncerter m.v.
Din forening: Lægge sin forening ind på Vesthimmerlands Kommunes
hjemmeside.
Kulturkalenderen: Husk at lægge jeres arrangementer ind på denne hjemmeside.
Hvis man har problemer med disse ting, kan man få hjælp ved Karen Pedersen i
Vesthimmerlands Kommune.
Landsbyweb – se på hjemmesiden. Luftfoto af alle landsbyer – kan anvendes af
jer.
Budgetønsker 2011. Vi havde ønsket, men den kommunale økonomi giver ikke
mulighed for at tilføre os flere midler.
Vi får de 270.000 som sidste år, og så vil vi selvfølgelig finde ud af at få nogle
midler tilført landsbyerne på anden vis.
Kultur i landdistrikterne
Mange fine arrangementer i 2010. Aggersund, Hornum, Ranum og Hvalpsund nye tanker om samarbejde, et rigtig godt projekt med gode oplevelser, og ikke
mindst erfaringer, med at arrangere noget ud over det man plejer.
Mindre byforskønnelsesprojekter
Velbesøgt aften i Løgstør, hvor der nu arbejdes lokalt med ideer.
Ved mødet i Løgstør den 7. oktober blev der vist et eksempel på
byfornyelsesprojekt fra Ålestrup, en multibane for både børn og voksne. Et rigtig
godt projekt. Jeg var der selv for nylig og mine børnebørn var ikke til at få med
derfra igen.
Der er mange muligheder for at få hjælp til sådanne ting, og forvaltningen i kultur
og fritid, samt vi andre, vil altid gerne hjælpe jer videre.
På tur
I juni måned var Landsbyudvalget på studietur i Vesthimmerlands Kommune og
besøgte Gl. Ullits – Risgårde – Vilsted – Vegger – Fjelsø. Vi vil gerne sige mange
tak til dem, der brugte tid på at fortælle om lige netop deres projekt, stort eller
lille. For det enkelte sted er det altid stort. Vi håber, at vores byrådspolitikere
tænker over, at de kommunale penge, der anvendes til landsbyernes udvikling,
det får man rigtig meget for, for alle landsbyer i Vesthimmerland er meget
ihærdige, og de får så meget ud af de få projektmidler.

TAK
Jeg vil gerne afslutte min årsberetning med at rette en tak til de andre
medlemmer af Landsbyudvalget, og forvaltningen i kultur og fritid for al deres
hjælp i året, der er gået. Til sidst et lille hjertesuk: Kan I forstå alt den snak om
”Udkants Danmark”? Vi syntes jo alle sammen, vi bor lige der, hvor der sker
allermest. Tak.

