Landdistriktsrådets årsmøde 2019
Formandens mundtlige beretning v. Torben Hjøllund Mortensen

Endnu engang velkommen til. Jeres fremmøde er et bevis på det engagement der findes i kommunens
Landdistrikter - og især i Borger- Sogneforeningerne udenfor de 5 største byer i kommunen (Centerbyerne).
Det bekræfter den oplevelse vi har i landdistriktsrådet (LDR), både via de ansøgninger om støtte fra
Landdistriktspuljen vi løbende modtager og behandler - men også det vi ser og hører når vi kommer rundt
til vores rådsmøder forskellige steder i kommunen og til områdemøderne, som de fleste af jer sikkert også
har deltaget i.
Vi var samlet i dette forum i 2017, hvor der også var kommunalvalg. Det er jo sådan at LDR virker i en 4 års
periode, som er sammenfaldende med Byrådets. Vi har så valgt at holde et årsmøde og et valg midt i
perioden for at sikre en kontinuitet, så vi ikke risikerer at hele rådet skal skiftes ud på én gang.
Der er således 3 ud af de 6 ”lokalt valgte” (ikke byrådsmedlemmer) på valg hvert 2. år, og det er én af
grundene til, at vi er samlede her i aften.
Samtidig er det efter 2 år også en ”midtvejsevaluering” af det nuværende LDR, hvor I også får mulighed for
at skifte ud, hvis I ikke er tilfredse med indsatsen og resultaterne. Det kan være man skulle overveje at
indføre det i Byrådet også…
Spøg til tide – jeg synes vi har et rigtig vel fungerende LDR, og en god sammensætning med de 6
byrådsmedlemmer og de 6 lokalt valgte. Som jeg tidligere har fremhævet, så giver det en kæmpe
gennemslagskraft, at de fleste af partierne er repræsenteret i LDR (V*2, S*2, KD og Fjordlisten).
Det har også en kæmpe værdi, at de politikere, der sidder i LDR, desuden har vigtige poster i udvalgene.
Således er byrådsmedlemmerne i LDR også repræsenterede i Økonomiudvalget, Børne- og Familieudvalget,
Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget,
Erhvervs- og Vækstudvalget og Børn- og Ungeudvalget.
Når vi holder møde i LDR og drøfter konkrete emner og projekter, så har vi holdninger repræsenteret fra
størstedelen af byrådet på tværs af partierne. Vi har også historikken med i forhold til, hvad man tidligere
har gjort og drøftet – og endelig ved vi, hvordan der evt. også arbejdes med sagen i udvalgene, så vi kan
koordinere indsatserne.
Højdepunkter siden sidste årsmøde med valg og formandsberetning i 2017:
Siden sidste årsmøde med valg har vi holdt 10 møder i LDR (5 i 2018 og 5 i 2019). Vi har i den forbindelse (i
nævnte rækkefølge) besøgt Troldhede, Stauning, Lyne, Tim, Grønbjerg, Sdr. Vium, Vedersø, Vorgod-Barde,
Hover og Lem.
Hver gang har det været en god oplevelse at komme ud og høre, hvad der rører sig i de forskellige dele af
kommunen, de mange initiativer der sker lokalt – og hvilke indsatser man lokalt mener der er mest brug
for fra kommunens side.
Vi fortsætter med at tage rundt og afholde møderne lokalt også de næste 2 år, og jeg kan kun opfordre til
at tage fat i Lotte Finnerup (landdistriktskoordinatoren) eller mig, hvis I gerne vil være vært for et LDRmøde. LDR betaler forplejningen, så det eneste det kræver er et egnet mødelokale, samt at I vil stille op og
fortælle om, hvad I arbejder med lokalt, og evt. hvilke udfordringer I ser som de vigtigste at forsøge at
løse… Hvor ofte er det lige I får muligheden for at have 6 byrådsmedlemmers fulde opmærksomhed på

én gang, ovenikøbet hjemme ved jer selv, hvor I kan sætte fokus på lige nøjagtig det,som I vurderer er
allervigtigst…
Så meld jer endelig på banen, og ellers vælger vi hvilke landsbyer vi gerne vil besøge og tager kontakt til
dem. På listen over potentielle steder vi vil besøge de kommende 2 år står der lige nu Velling, Lønborg,
Herborg, Højmark, Astrup, Spjald og Hee…
Hvis jeg skal nævne ALLE de sager vi har arbejdet med de seneste 2 år, så bliver det en meget lang aften.
Jeg vil derfor hive nogle af de vigtigste frem og ellers opfordre jer til at læse om resten i de glimrende
nyhedsbreve som Lotte sender ud efter vores rådsmøder…
Men jeg vil her vise jer LDR´s handleplan for 2019-20 med målsætninger, mål og indsatser.
Èn af de vigtige og oftest mere ”sjove” opgaver for LDR er at behandle indkomne ansøgninger til
Landdistriktspuljen. Selvfølgelig må vi af og til også give et begrundet afslag, men mange ansøgninger bliver
imødekommet, som I kan se her:
Ansøgninger – opgjort d. 12. november 2019

Bevilget beløb

Min Landsby app

13.700 kr.

Unge med Vilje i Bedst mod West

49.750 kr.

Dynamik i Lem/6940

35.000 kr.

Landsbyklyngen VestRum

52.900 kr.

Fælles Åben Landsby i Hemmet, Sdr. Vium, Bork og Lyne

80.000 kr.

Fælles multisite - Fjelstervang/Rimmerhus/Vorgod-Østerby

31.800 kr.

Forankring og synliggørelse af landsbyklyngen Friskvind
Udviklende landsbyklyngesamarbejde i de 7 sogne i VestRum

70.000 kr.
35.000 kr.

Filmprojekt til markedsføring af Hover og Torsted sogne

15.700 kr.

Drivvejen til Hest

25.000 kr.

Elektrisk VestRum - (Projekt med fokus på delebiler (el og benzin),
delebus og dele-elcykler)

55.000 kr.

Kommunikation som løftestang i landsbyklyngen Bedst mod West

25.000 kr.

Danmarks Flotteste Busskur

50.000 kr.

Mobilt mødested i Friskvind

43.200 kr.

Ud over de indkomne ansøgninger, så vil jeg fremhæve vores arbejde med:
Nedrivningspuljen – udbrede budskabet om at der penge i puljen bl.a. via en temaaften med indlæg fra
Vestervig og de relevante nøglepersoner i RKSK, som kan hjælpe én i konkrete sager.
Klyngernes fødsel og udvikling – Bedst mod West (Lyne, Bork, Hemmet og Sdr. Vium) og Friskvind (Lem,
Højmark, Stauning, Velling og Dejbjerg). Finansieret af DGI, RealDania, Lokale og Anlægsfonden via
ansøgning i NOV 2017– understøttet af LDR.
Elektrisk VestRum (No, Hee, Tim, Torsted, Hover, Stadil og Vedersø) – spændende projekt med elbus,
elbiler og el cykler, som både brander kommunen og forhåbentlig øger interessen for tilflytning. Samtidig er
det også med til at vise vejen for nye fleksible transportløsninger i landdistrikterne.
Bredbåndspuljen hvor særligt udfordrede adresser kan søge om tilskud til etablering af hurtigere
bredbånd. LDR har naturligvis støttet op om dette både politisk og økonomisk og desuden har Lotte
Finnerup brugt en del timer på at puljen kan komme landdistrikterne i RKSK til gavn!
Min Landsby App – testes i øjeblikket med støtte fra LDR. Kan blive en god løsning for flere landsbyer og
foreninger.
Prisen til Årets Landsby i RKSK er forhøjet til 25.000 kr., fordi vi gerne vil belønne og anerkende de
engagerede ildsjæle, der arbejder hårdt for at udvikle deres lokalområde, samt øge motivationen til at
sætte fokus på hvad der skal til for at vores landsby, en dag kan blive til årets landsby. Ansøgningsfristen er
den 9. dec. Kl. 12.00.

Omdannelseslandsbyer – vi har kæmpet hårdt for at få kommunen til at udpege 2 omdannelseslandsbyer,
som der er blevet åbnet op for med lempelsen af Planloven. Vi er sikre på at det er en meget spændende
og attraktiv udviklingsmulighed for flere af landsbyerne i Naturens Rige. Nu er det heldigvis blevet en
realitet, og vi er kommet så langt, at vi her til aften kan fortælle jer meget mere om mulighederne og
processen med ansøgning og udvælgelse. Mere herom senere i aften.

Da jeg sagde ja til at blive formand, så var det med den klare målsætning, at gøre LDR til en vigtig faktor og
med størst mulig indflydelse, når der træffes væsentlige beslutninger og prioriteringer i RKSK.
LDR skal ses som en naturlig sparringspartner og høringspart for både Forvaltningen og politikerne.
Jeg oplever i stigende grad, at vi bliver inviteret med i forskellige sammenhænge og taget med på råd, og
spurgt til vores holdning. Jeg kan bl.a. nævne:
Paragraf 17. Stk. 4 udvalg - skolestruktur. (forventes at udvalget bliver nedsat den 19/11/2020)
Stadilvej 9 – henvendelse fra Lennart Quist og derefter Dagbladet
John G. og Ivan Thesbjerg – som munder ud i et en ”proces” med RKSK, LDR og DN vedr. Hover-Muldbjerg
Byfora møder – jeg er inviteret med til styregruppemøde i Byfora den 20/11.
Helhedsplan Videbæk
Kommuneplan revision – inviteret med til at drøfte ”Byroller – samspillet mellem Land og By”

Hvad kan I selv gøre, ud over det I allerede gør…? Lotte har fortalt mig, at hun lige på et kursus i
fundraising. Der uddeles i øjeblikket ca. 12 milliarder (måske er tallet endda højere) fra puljer og fonde i
Danmark. Heldigvis har vi jo lige fået del i lidt af midlerne til Friskvind og den måske spirende landsbyklynge
”Den Gyldne Banan” (Firkløveret, Astrup, Faster og Borris, som Lotte har haft møde med, og som har aftalt,
at de holder borgermøde om klyngesamarbejde i det nye år). Grunden til at lige de projekter er sluppet
igennem nåleøjet, tror jeg, er, at de i f.eks. den Gyldne Banan har valgt at nytænke et ”problem”. Hvis man
vælger at skrive i en ansøgning, at man har et nedslidt busskur, og gerne vil opføre et nyt, så får man ingen
penge.
Der skal i stedet:
-

inddrages forskellige interessenter i projektet
tænkes i samfundstendenser (f.eks. er der i dag en del fokus på bæredygtighed og fællesskab –
gerne på tværs af generationer)
tænkes i multifunktionalitet
tænkes i kommunikation af projektet og meget mere.

Det er noget af det Lotte har taget med sig – foruden en masse anden viden om fundraising…
Og med disse ord vil jeg sige TAK for godt samarbejde til de øvrige medlemmer af LDR.
Tak til næstformand Dennis, for godt samarbejde og god sparring.
Tak til Ann Bjerrehøj og Thomas Andersen for god og konstruktiv dialog om mange emner og drøftelser om,
hvordan vi bedst lykkedes med vores LDR politik.
Og sidst men ikke mindst en kæmpe tak til Lotte Finnerup for din kæmpe indsats og dit store engagement.
Du er løsningsorienteret, fleksibel og utrolig hjælpsom, både overfor LDR og mig, men også over for de
klynger og foreninger du løbende samarbejder med. Der er nogen, der har fordomme om kommunale
medarbejdere - dem gør du i den grad til skamme...!😊
Det er din fortjeneste at vores drøftelser og beslutninger bliver omsat til handling og konkrete indsatser - så
stor TAK for det...!

Er der nogen spørgsmål – eller kommentarer…?

