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Aase Odgaard

Emne: VS: Vedr. Område 1 Notat fra mødet  den 1. februar 2017 i  Søby Forsamlingshus
Vedhæftede filer: Område 1 - Landsbyudvalget - møde 1 februar - fællesmøde i Søby.pdf; Klyngemøde -

Skive Kommune - Identitesudvikling  - august 2016.pdf

Kære alle 
 
Notat fra året Fællesmøde i Område 1 – onsdag den 1. februar 2017 –  Søby Forsamlingshus. 
 
FØRST: Stor tak til Anna Grethe og Mette for hjælp med det praktisk, og til 
Lone for at arrangere lån af lokalet☺ 
 
 
Følgende områder var repræsenteret (med deltagere fra en eller flere foreninger):  Nr. Søby, Lundø, Højslev K, 
Ørslevkloster, Hejlskov, Ørum, Lund og Hald. Møde blev afviklet jf. den tidligere udsendte dagsorden og vedhæftet 
er aftenens præsentation. 
 

Økonomisk status: Der er i 2016  - blevet tildelt 595.000,- til 5 forskellige projekter til 
Område 1 – FLOT – Godt Gået 

 
Fra Bordet rundt var der bl.a. følgende: 
 
Først: Det er utroligt positiv at arrangere et møde, hvor alle deltagerne, er super åbne omkring deres lokale 
projekter/udfordringer – og meget villige til at deler viden på kryds og tværs. Stor ros til at alle deltager for stor 
engagement og åbenhed –  I er Ildsjæle i en nøddeskal. 
 
Stor tak til alle deltager for deres beskrivelse af, hvad der var gang i: 
Det var alt fra Multibane, legepladser, bytorve, om - og nybygning af forsamlingshuse, børneteater, Running Dinner, 
Varder mm. Det var helt fantastisk at høre om alle initiativer, som hver især var på forskellige projekt stadier.  
 
Herudover var der en meget fin status fra Garry Keyes, som er deltager i projekt Skive Kommune har omkring 
Klyngedannelse, og hvor Nordfjends er en vigtig spiller (se vedhæftede). 
 
Nedenstående er nogle generelle temaer som kom frem og bør fremhæves. Temaer som vil/skal danne grundlag 
for, at vi i Område 1, bør/skal samarbejde endnu mere og finde endnu bedre måde at dele vide på.  
 

• Der er nu opstået et behov hvor flere af Ildsjælene har behov for at få sparring på deres ideer og projekter. 
Det er første nu at jeg har oplevet en generel efterspørgsel. Super positivt at områdets Ildsjæle nu er blevet 
så mode og åben, at man lyst og vilje til at dele. 

 
• Der et behov for at få delt Information og viden om hvad der foregår i Område 1 til en endnu større skare 

end dem der er må mail–listen. Der er også ønsker om at høre mere om de typer projekter andre Områder 
har fået penge til. 

 
• Der er mange gode tanker og overvejelser omkring hvordan man kan få organiseret sine lokale foreninger – 

da der for nu mange steder, ikke er ressourcer til at have flere bestyrelser (foreninger) i samme landsby.   
 

• Projektet omkring Klyngedannelse involvere også vores lokale erhvervs-turisme, noget vi alle bør vide mere 
om så vi bedre kan støtte op om disse aktiviteter.  

 



2

Tre af de ovenstående punkter er generelle – Og hvordan kommer vi så videre herfra?  
 
Der har Garry  efter mødet, taget sig tid til, bl.a. at skrive nedenstående rigtig fine forslag: 
 
1. Opret en task force bestående af en lille gruppe mennesker som har en særlig kendskab til et felt. En gruppe 
proppet med den bedste viden og erfaring, som vi har i område 1, som en gruppe borger med en god ide og måske 
ikke så meget erfaring kan trække på.  
Det er ikke fordi denne task-force skal ind og overtage, køre eller styr projekter. Det er ligesom en hotline man kan 
drøfte tingene med, send ens ansøgning forbi så man optimerer ens chancer for at få fondsmidler og investeringer 
hjem. Så vi skal ruste os til at hjælpe hinanden med god input. Der er vidende & erfarne folk derude, som kan give 
kvalificeret rådgivning.  
 
Formålet & effekt:  
- Opkvalificere de ansøgninger vi laver hver for sig rundt omkring 
- Hjælp hinanden til mere indflydelse og investeringer, fordi vi står stærkere sammen - især hvis vi har en fælles 
kontekst og fortælling at putte de enkelte projekter ind i. 
- Styrke en begyndende fælles strategi og synergieffekt for den udvikling vi gerne ser i område 1 rundt omkring på 
tværs af vores særinteresser, så vi ikke modarbejder hinanden. 
- Opbløde de barrier som der er i område 1, ingen af os er så kloge at vi ved alt om alt og kan bedst selv! 
- En måde at lære hinandens behov og udfordringer at kende, så vi kan tage hensyn 
 
Min status for nu: 
 

• Jeg oplever at Område 1, nu er klar til at komme videre. Så næste skridt skal bl.a. går i retning af samarbejde 
og vidensdeling, her der er ovenstående forslag fra Garry meget konkret – hvor en arbejdsgruppe kan 
nedsættes. 

 
• Projektet omkring Klyngedannelse og involvering i vores lokale erhvervs-turisme – er også på et stadie hvor 

det skal udbredes – vi skal have øget kendskabsgraden. 
 
Totalt positivt med som meget potentiale for at kunne gøre Område 1 til et endnu mere attraktivt sted at bo og 
etablere arbejdspladser i.  
 

Fortsættelse følger! 
Vejen frem - og konceptet, afhænger naturligvis af 
hvem der bliver valgt til Landsbyudvalget. 
Der afholdes som bekendt valg på mandag, den 
13.januar 2017, 
Hvor de stemmeberettigede er: 
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NB: 
Til information kan nævnes at jeg er i dialog med Uge Avisen – omkring et tema med info fra de enkelte lokal 
områder.  
 
God dag og weekend til alle 
 
Mvh – Sofie Ambeck 
 
Venlig Hilsen 
 
Sofie Ambeck 
Gammel Hald Vej 15 
7840 Højslev 
Tlf: +45 60 55 96 16 
 
 


