Velkommen til Landsbyrådet Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup,s
Årlige Fællesmøde på 1. oktober 2018 kl. 19.00 på Friskolen Skallerup
Helle Glyø www.helleglyoe.com har sagt ja til fremlægge resultatet af
beboerundersøgelsen fra vores område Skallerup, Vennebjerg Lønstrup.
Se evt. filmen fra Frederikshavn kommune https://www.facebook.com/helleglyoe,
hvor Helle har arbejdet med landsbyklynger i samarbejde med Realdania.
Vi søgte om at være med i Realdanias klynge projekt sidste år. Det var Tversted, der
trak det længste strå.
Uanset det, så er vi jo en klynge og meget glade for, at Helle, der med sin store
erfaring, har sagt ja til at være den, der sammen med os fører os gennem det, vi har
ønsket for fællesskabet og udviklingen her i Havtornens Rige.
Kl. 19.00-20.30
Helle Glyø lægger op til debat efter fremlæggelse af undersøgelsen.
I samarbejde med Lophave Herford og Spar Lønstrup er vi vært ved små lokale
smagsprøver samt øl og vand.
kl. 20.30 afvikles den ordinære dagsorden – se www.havtornensrige.dk

VIGTIGT NYT Landsbyrådet Havtornens Rige – se også på kommunens hjemmeside
I maj måned udsendte vi via Hjørring Kommune et spørgeskema til alle beboere i vores område.
Spørgeskemaet var udarbejdet efter skema, som RealDania bruger ved oprettelse af Landsbyklynger.
Skemaet blev tilrettet til vores område af Landsbyrådets medlemmer. Desværre oplevede mange at linket
ikke virkede og opgav at svare, selv om et nyt link blev udsendt. Inden udsendelsen blev det afprøvet af
ansatte på forvaltningen. Uvist, hvad der er sket!!!
Ved vort møde i juni fik vi råmaterialet – mange spændende indlæg, forslag og kritikpunkter – bl.a. hvad er
landsbyrådet og landsbyforum for nogle størrelser – selv om vi ved hjælp af husstandsomdelinger,
hjemmesider og Facebook har prøvet at informere, er det åbenbart ikke nok. Nu håber vi, at rigtig mange
læser SVIFFEN
Forvaltningen arbejder lige nu på at trække punkter ud af undersøgelsen, som vi behandler på næste møde
i Landsbyrådet den 4. september. Undersøgelsens resultater vil blive fremlagt til videre bearbejdning på
Fællesmødet i Landsbyrådet, som er planlagt til 1. oktober på Friskolen Skallerup. Sæt kryds allerede nu og
hold øje med opslag mv.
Landsbyrådet Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup
Navnet er ”Landsbyrådet for Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup” og dets hjemsted er Skallerup, Vennebjerg og Mårup
sogne, Hjørring kommune.
Landsbyrådet medlemmer er repræsentanter fra foreninger og institutioner samt enkeltpersoner med tilknytning til
Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne.
Landsbyrådet har til formål at varetage lokalsamfundets behov for fælles repræsentation udadtil, herunder at være
høringsorgan for de kommunale myndigheder skabe et forum for kontakt, koordination og samarbejde mellem
lokalsamfundets foreninger, institutioner og virksomheder. arbejde for gode rammer for lokalsamfundets liv og
vækst
Landsbyrådet er repræsenteret i Hjørring Kommunes Landsbyforum

Landsbyforum
Landsbyforum er det samlende organ for landdistriktet i Hjørring Kommune.
Landsbyforum er omdrejningspunktet i samarbejdet mellem lokalsamfundene og Hjørring Kommune. Landsbyforum
er samtidig dialogforum for byrådet. I Landsbyforum sidder i øjeblikket 16 repræsentanter fra Hjørring Kommunes
landdistrikt, der samlet set repræsenterer Hjørring Kommunes landdistrikt. Tove Marquardsen (Skallerup,
Vennebjerg og Lønstrup) er formand for Landsbyforum. Kirsten Walther (Mosbjerg) er næstformand. Formanden for
landsbyforum er medlem af Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling i Hjørring Kommune

Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling
Det er dermed en del af udvalgets formål at fastholde fokus på tilpasning og udvikling af byernes roller og samspillet
mellem byer og landsbyer lige såvel som samspillet mellem kommunen, den private sektor, civilsamfundet og nye
samarbejdsformer omkring frivillighed og samskabelse i den forbindelse. Opgaverne defineres overordnet ved:
1. Oplæg til og proces vedr. helhedsorienterede indsatser i kommunens hoved- og områdebyer, herunder
helhedsplaner og områdefornyelser.
2. Analyser og strategiske oplæg vedr. udvikling af sammenhængende by mønster med synergi og samspil mellem by
og land.
3. Kobling mellem landdistriktsstrategi og strategiske byudviklingsinitiativer.
4. Udvalget har ansvaret for løbende dialog med Landsbyforum via 2-4 årlige møder samt for løbende dialog med
byerne.
5. Opgaver fra de ad-hoc styregrupper, der i byrådsperioden 2014-2017 har været nedsat som politiske styregrupper
for arbejdet med byudvikling.
Udvalget kan derudover tillægges andre forberedende opgaver inden for Økonomiudvalgets og Teknik- og
Miljøudvalgets ressortområder.
Indlæg til SVIFFEN August 2018/TM

