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1.

INDLEDNING

Denne udviklingsplan er resultatet af næsten 1,5 års intensivt arbejde med at samle
og lytte til borgerne i Landsbyklyngen
Kronjyllands område. Ønsket om at samarbejde tager udgangspunkt i udfordringer
omkring blandt andet bosætning, vækst og
synlighed.

Klyngen indledte et samarbejde med Randers
Kommune og repræsentanter fra de 13 landsbyer
mødtes med kommunen.

Landsbyklyngens bestyrelse søgte sammen med
Randers Kommune i efteråret 2016 om at være
med i DGI, Realdania og Lokale- og Anlægsfondens store projekt ”Landsbyklynger”, hvor der bliver
stillet en proceskonsulent til rådighed. Ansøgningen
blev imødekommet og det har betydet, at der kunne
afvikles en række borgermøder og udarbejdes denne udviklingsplan, som en ramme for det fremtidige
arbejde i landsbyklyngen.

Den 16. januar 2017 blev Landsbyklyngen Kronjylland officielt stiftet ved en generalforsamling og 1.
februar 2017 blev konsulent Jeanette Lund tilknyttet
klyngen.

I ansøgningen til DGI skrev klyngens bestyrelse:
”Visionen for landsbyfællesskabet er at styrke
fællesskabet, øge deltagelsen ved lokale arrangementer, skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende stedbundne ressourcer og i det hele taget få
synliggjort områdets kvaliteter”.
Ideen om at skabe en landsbyklynge går helt tilbage til 2015, hvor en række borgere mødtes uformelt
for at drøfte et ”netværkssamarbejde”.
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Under Aarhus Kulturby 2017 ”Gentænk Landsbyen”
lykkedes det at hente 35.000 kr. hjem til at udvikle
netværkssamarbejdet.

indsatsområder, borgerne havde peget på. Arbejdsgrupperne har bidraget til denne udviklingsplan.
Målet med udviklingsplanen er at være en ramme
for det fremtidige arbejde i klyngen. Med det store
afsæt i borgernes ideer, ønsker og engagement
er der nu god grobund for det fælles samarbejde.
Udviklingsplanen er et arbejdsredskab for klyngens
bestyrelse og arbejdsgrupper og skal løbende opdateres og udvikles i årene, der kommer.

Landsbyklyngen Kronjyllands ambition er, at
landsbyerne i klyngens geografiske område, som
dækker Korshøjskolens skoledistrikt: Albæk, Gimming, Harridslev, Lem, Linde, Lindbjerg, Mellerup,
Mejlby, Støvring, Tjærby, Tvede, Vestrup, Østrup
og deres opland – i fremtiden skal spille en aktiv
rolle i at påvirke de lokale landdistriktsrelaterede
udfordringer.
I maj 2017 gennemførte klyngebestyrelsen fire
klyngemøder rundt i området og i juni 2017 gennemførte DGI en stor borgerundersøgelse, som
udviklingsplanen bygger på. I september 2017 blev
borgerne inviteret til et stort borgermøde og herefter
blev der nedsat en række arbejdsgrupper ud fra de
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2.

KORT OVER
KLYNGEOMRÅDET

Landsbyklyngen KRONJYLLAND
Solsiden af Randers Fjord

Tvede

Tvede

Linde
Linde
Mellerup

Lindbjerg

Mellerup

Mejlby

Harridslev

Lem

Støvring

Støvring

Lem
Harridslev
Gimming

Signatur:

Østrup
Albæk

Gimming

Klyngegrænse

Albæk

sogn

Vestrup

ejerlav
Landsbyklyngen består af de 13 landsbyer med deres opland:
Albæk
Gimming
Harridslev
Lem
Lindbjerg
Linde
Mejlby
Mellerup
Støvring
Tjærby
Tvede
Vestrup
Østrup
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Tjærby

1:25.000
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3.

RANDERS KOMMUNES
LANDDISTRIKTSPOLITIK
OG DELTAGELSE

Det har hele tiden været et stort ønske fra
de borgere, der var med til at stifte landsbyklyngen, at der blev et tæt samarbejde med Randers Kommune. Det blev en
konkret mulighed, da klyngen kom med i
projekt ”Landsbyklynger”, idet det er et
krav, at der er en kommunal repræsentant i
klyngebestyrelsen.
Kommunen er dermed en vigtig medspiller i
etableringen af Landsbyklyngen Kronjylland. Uden
kommunalt samarbejde kan det ikke lade sig gøre
at omsætte borgernes ideer til lokal udvikling. Så
trods en borgerdreven tilgang spiller samarbejdet
med kommunen en vigtig rolle.
Randers Kommune har en landdistriktspolitik, hvor
det fremgår, at kommunen tilstræber et øget samarbejde mellem landsbyerne og mellem borgere og
kommune. Landsbyerne er ikke formelt organiseret
i lokalråd eller distriktsråd, men kommunen har et
stående politisk udvalg – landdistriktsudvalget, der
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holder hvert andet udvalgsmøde decentralt i landsbyerne, hvor de mødes med borgerne og snakker
om deres projekter, idéer og udfordringer. Flere af
landsbyerne har lavet udviklingsplaner og andre har
foreninger omkring forsamlingshusene.
Landsbyklyngen Kronjylland er således den første
formaliserede organisering på tværs mellem landsbyerne i Randers Kommune. Udover den kommunale repræsentant i bestyrelsen for klyngesamarbejdet, er kommunen også økonomisk bidragsyder
til projektet.

Igangværende samarbejde

På baggrund af henvendelser fra borgere i klyngeområdet, er der med støtte fra Randers Kommune,
igangsat en håndfuld forskellige projekter. F.eks.
er der i Harridslev blevet bygget en fællessti, som
forbinder de to cykelstier på den modsatte side af
Brugsen. Møllebækstien er blevet indviet i Harridslev med økonomisk støtte fra nogle af Randers
Kommunes puljer, og her arbejdes der fra flere

borgere med at opstille yderligere faciliteter, der
skal gøre det attraktivt at benytte stien.
Der er desuden startet arbejde med opstilling af
fartdæmpere ved indkørslen til Tvede.
Projekter som disse bliver oftest startet på initiativ
af borgerne selv, som herefter, i nogle tilfælde,
søger enten økonomisk støtte eller vejledning hos
Kommunen.
Der arbejdes desuden på at få opsat skilte med
landsbyklyngens logo, når man kører ind i området, som kan være med til at udbrede kendskabet i
området.
Randers Kommune er i samarbejde med Eniig, i
gang med udrulning af bredbånd indenfor klyngens
område. I Mellerup og Tvede står man overfor at få
installeret fiberbredbånd i 2018. Derudover er der
planer om at køre kampagner for fibernet i Støvring. Planen er, at det skal give klyngens borgere
adgang til et mere stabilt og hurtigere internet og
dermed give bedre mulighed for f.eks. hjemmearbejdspladser.
Mellerup og omegn er også udvalgt til at være områder, hvor der skal arbejdes med mobildækningen.

I september 2018 har Randers
Kommunes Landdistriktsudvalg inviteret klyngens
bestyrelse til møde for at høre
mere om vores planer. Vi er
glade for denne invitation og
vil arbejde for, at vi jævnligt
fremover får lejlighed til at
komme i dialog med de lokale
politikere.
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4.

VISION
Visionen for samarbejdet blev
udarbejdet, da borgerne udarbej
dede vedtægter for foreningen
”Landsbyklyngen Kronjylland”.
Så visionen er det samme som
formålet i vedtægterne.
Det er Landsbyklyngen Kronjyllands vision
indenfor de næste otte år at:
• udvikle området med bosætning, erhvervsudvikling, fritidsaktiviteter og turisme i
klyngeområdet
• skabe et bæredygtigt og attraktivt landsbymiljø gennem samarbejde og synlighed
• fremhæve områdets historie og naturområder med landligt miljø i området ud mod
Randers Fjord, så området er attraktivt i
egen og andres bevidsthed
• bruge de frivillige og stærke kræfter, der
er i området, til at sikre udviklingen og
aktiviteterne
• arbejde for en aktiv markedsføring af
området
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HANDLINGER DER ER MED TIL AT SKABE LANDSBYKLYNGEN
•
•
•
•

invitere andre byer med til vores arrangementer
lave aktiviteter mellem to eller flere landsbyer sammen
lave større fælles arrangementer som for eksempel den kommende Food Festival
deltage i andres arrangementer
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5.

BORGERNES
ØNSKER OG IDÉER

Det har været klyngebestyrelsens ønske, at
undersøge og tage fat i borgernes ønsker
og ideer til klyngens fremtidige udvikling.
Derfor er der blevet lavet et grundigt forarbejde inden denne udviklingsplan.
I maj 2017 afholdt bestyrelsen fire klyngemøder
rundt i klyngens forsamlingshuse. I alt næsten 200
borgere deltog aktivt i disse møder.
I juni 2017 gennemførte DGI en borgerundersøgelse i hele klyngens område, som 1022 borgere
deltog i. Det er med baggrund i dette arbejde, at
følgende indsatsområder blev præsenteret til borgermødet i september 2017:

1	Infrastruktur: offentlig transport, cykelstier,
fartdæmpning, it
2.	Fælles faciliteter: sport, forsamlingshuse, skole
3. 	Styrke fællesskab: fælles kulturarrangementer,
natur-og byvandringer
4. 	Naturpark Randers Fjord
5. 	Kommuneplan
6. 	Koordinere projekter/ildsjæle, søge fondsmidler
7. 	Kommunikation
8.	Få saneringsmodne bygninger væk, gøre boligområder attraktive
9. 	Skabe arbejdspladser og mindre virksomheder
10. 	Dagligvareudlevering
Her kunne borgerne vælge sig ind på grupper og
arbejde med det, som de fandt vigtigt. Det er ud fra
dette arbejde, at denne udviklingsplan er udarbejdet.
Nogle grupper blev ikke til noget, mens andre opstod.
Forudsætningen for klyngens arbejde er, at ”de der
møder op, bestemmer” og ”det er der hvor energien
er, at der sker noget”.
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Værdier i klyngen

Fyrtårne

• Vi skal kende hinanden bedre!
• Vi skal lave fælles arrangementer og skabe
fællesskab på tværs
• Alle aldersgrupper skal være med
• Lytte og udvise respekt for hinanden
• Løfte i flok; jo flere vi er, jo stærkere
• Rummelighed
• Åbenhed, ærlighed, tillid
• Se muligheder, have visioner

•
•
•
•
•
•
•
•
•

På klyngemøderne blev der også arbejdet med,
hvilke værdier klyngesamarbejdet skal tage udgangspunkt i.

Klyngemøderne pegede også på en række fyrtårne,
som lyser op i klyngens område, og som der bør
udvikles på:
Randers Fjord
Færgen ”Ragna” og Færgestedet
Golfbanen
Støvringgaard
Mellerup Efterskole
Skøttgården (boformen)
De firlængede gårde
Ridehallerne
Korshøjskolen/hallen

Samarbejdet

Når 13 landsbyer skal samarbejde kræver det et nyt
syn på samarbejde. Klyngemøderne diskuterede,
hvordan man gerne vil samarbejde i fremtiden:
• Bedre til at bakke op om hinandens
arrangementer
• Væk fra at hvert sogn passer sit
• Deltage og støtte op
• Støtte op om ildsjælene
• Bidrage efter evne til kommende opgaver
• Byde tilflyttere velkommen
• Aktivitetsmøder
• Blande generationerne
• Fredagscafe

SÅDAN ARBEJDER
VI SAMMEN I KLYNGEN

• ved at være nysgerrige på hinanden
• ved at have respekt for hinanden
• ved at bruge hinandens kompetencer

GODE EKSEMPLER
PÅ SAMARBEJDE

• FALK (Foreningen af Landsby Kvinder)
og kvindeforeningen i Albæk udveksler
invitationer og deltager i hinandens arrangementer
• Sognene i kirkerne har et tæt samarbejde
og mange fælles arrangementer
• SMIFF09 samler idræt på tværs i hele
klyngeområdet
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6.

INDSATSOMRÅDER

Herunder kommer de indsatsområder, som borgerne og klyngebestyrelsen har valgt at arbejde videre
med. Der er for de fleste indsatsområder nedsat
en arbejdsgruppe, der alle har en repræsentant fra
bestyrelsen med. De indsatsområder, der ikke har
tilknyttet en arbejdsgruppe endnu, har klyngebestyrelsen beskrevet – og målet er at få nedsat arbejdsgrupper omkring disse emner også.
Der har i projektperioden ikke været overskud til
særligt at forsøge at inddrage unge og tilflyttere.
Det er to grupper, som forventes at kunne bidrage
særligt til udviklingen i området. Derfor vil klyngebestyrelsen have dem som særlig indsatsområde,
når der bliver tid til det. Klyngebestyrelsen er dog
allerede ved at indlede et samarbejde med idrætsforeningen omkring de unge.
I forhold til kommunikationsgruppen har det været
svært at rekruttere frivillige, som har de kompetencer, der er brug for og energi til at være med.
Derfor vil dette område også have særligt fokus fra
bestyrelsens side. Der kan alternativt tænkes mere
i kompetenceudvikling (kurser/uddannelse), så dem
der interesserer sig for emnet, kan blive endnu
bedre og tage mere ansvar.
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Ud af de ti emner, som kom frem til borgermøderne
(se afsnit 7), har borgerne og bestyrelsen valgt at
arbejde med følgende indsatsområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stier i klyngeområdet
Randers Fjord
Alternative boformer
Samarbejde mellem forsamlingshuse
Foodfestival
Forskønnelse
Branding
Erhvervsnetværk
Fælles faciliteter

SÅDAN GØR DU, HVIS DU HAR
EN IDE ELLER VIL LAVE ET
PROJEKT
Hvis du har en ide eller et projekt, der
understøtter samarbejdet i klyngeområdet,
så er du meget velkommen til at gå i gang.
Kontakt formanden eller en fra bestyrelsen,
så sparrer vi gerne og hjælper dig i gang.
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6.1 STIER I KLYNGEOMRÅDET

6.2 RANDERS FJORD

Formål

Landsbyklyngen Kronjylland ”solsiden af Randers
Fjord ” placerer fjorden som en central del af naturen i Landsbyklyngen suppleret af et fjordlandskab,
skove og landbrugsjord.

Hvorfor

Randers Fjord udgør det centrale i det tiltag de to
kommuner omkring fjorden tog i 2010 og opnående i 2014 status som pilotprojekt i Friluftsrådet.
Naturpark Randers Fjord er nu blevet certificeret og
indvies officielt d. 27. maj 2018 i forbindelse med
Naturens og Fjordens dag.

Målgrupper

• at få udbygget cykelstier ved indfaldsvejene og
mellem landsbyerne
• at få lavet en prioriteringsplan i samarbejde mellem borgere og kommune
• evt. at kombinere gangsystem og cykelsti og
ridesti

Hvorfor

• for at vi og vores børn kan færdes sikkert fra A
til B
• basis for at man kan komme til de aktiviteter der
er rundt omkring

Målgruppen

• Alle borgere i klyngeområdet

Samarbejde med
•
•
•
•

Kommunen og regionen (Miljø og Teknik)
Lodsejere
Politiet
Etablerede foreninger

Derudover kan der måske søges midler fra fonde
og skaffes EU-midler.
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Konkrete initiativer

Gruppen vil arbejde med at:
• starte med at tage fat i de værende stier, såvel
cykel-/ gangstier.
• de skal renoveres, gøres brugbare igen og gerne
meget bedre.
• vi starter med et stykke af den gamle Hadsundbane, stien fra Hadsundvej til Vestrupvej. Den
skal renoveres, således at alle kan gå og cykle
og ride på den uden at skulle gå igennem våde
områder, eller gå ude på bondens marker.
• vores ønske er at den kommer til at matche stien
fra Hadsundvej til Spentrup. Med lys og asfalt.
• det er cirka 1000 m det skal renoveres.
• en bom ind til - og fra stien vil gøre, at der ikke
køres med bil /traktor/små motoriserede køretøjer på stien.
• og meget gerne med en lille p-plads/holdeplads,
ved Vestrupvej. Det giver et godt udgangspunkt
for en gåtur igennem området.
Arbejdsgruppen er i kontakt med kommunen og
arbejder sammen med dem.

Visionen

Naturpark Randers Fjord er både nationalt og internationalt kendt for at give unikke naturoplevelser,
muligheder for fysisk udfoldelse, sport og rekreativt
udendørs ophold til fremme af sundhed. Naturpark
Randers Fjord er kendt for store naturværdier og
kulturhistoriske spor og fortællinger. I Naturpark
Randers Fjord går naturbenyttelse- og beskyttelse
hånd i hånd.

• Det er god branding
• Attraktivt for turister
• Brugsmuligheder ved bosætning

Lokale og turister såvel til lands som til vands.

Samarbejde med
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturpark Randers Fjord
Fjordfolket
Naturcenteret
Kommunen
Lodsejere
Fonde
Projektledere
Sejlerne (fællesklubberne for Randers Fjord)

Der er pt. ikke nedsat en gruppe vedr. dette indsatsområde, kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret
i at arbejde med det.

Formål

Formidling af adgangsveje til fjorden.
Landsbyklyngen Kronjylland har arealer ud til fjorden. Disse områder har stor interesse i at indgå i et
nært samarbejde med Naturpark Randers Fjord og
den gruppe af frivillige der hedder Fjordfolket for at
opnå synergi af de fælles initiativer.
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6.3 ALTERNATIVE BOFORMER
1. Seniorbofællesskab
2. Andre bofællesskaber
3. Generationsbofællesskab
AD 1) SENIORBOFÆLLESSKAB
Målgruppe

60 +
Ældre borgere, hvis hus og have/bondegård er
blevet for stor og kræver mere vedligeholdelse, end
der kan overkommes.

Projektet kan f. eks se sådan ud
Bolig:
Ca. 20 selvstændige boliger, 60 – 150 kvadratmeter. Enkel, praktisk handicapvenlig indretning.
Fællesfaciliteter:
Gæsteværelser med bad
Storkøkken
Mødelokale, også for fællesspisning, fester og div.
fællesaktiviteter
Værksteds -, vaske – og fitnesslokaler efter fælles
ønske
Udenoms arealer:
Mindre individuel terrasse med krukker
Stort fællesareal uden hække
Bevoksning, blomster, køkkenhave og drivhus efter
fælles ønske
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Formål

At skabe et sjovt og sundt sted, til at blive gamle
sammen.
• Mulighed for bevarelse af livskvalitet i høj alder
• At skabe plads til og brug for aktive seniorers
faglige og kreative ressourcer
• Bruge hinanden og hjælpe hinanden
• Modvirke ensomhed
• Udsætte behov for hjemmepleje assistance

Placering

Naturskønt område, tæt integreret i en af landsbyerne i klyngen.
Tæt på offentlig transport og evt. indkøbsmulighed.

Fordele for området

• Undgå fraflytning
• Inspirere ældre til at overlade store boliger til nye
børnefamilier
• Imødekomme kommende ” pensionist boom”
• Mindske venteliste på kommunale plejeboliger.

Næste skridt

Gruppen indhenter inspiration fra eksisterende
seniorbofællesskaber, evt. ved studiebesøg.
Flere reelt interesserede med i gruppen.

Projektbistand søges hos
•
•
•
•

Realdania
Pensionskasser
Boligselskaber
Randers Kommune, plan og teknik og miljø

Økonomi

• Interesserede brugere må forventes at yde et
indskud
• Søge fonde
• Søge boligselskaber
• Borgerinvesteringer
• Lejeboliger? Andelsboliger? Ejerboliger med
andel i fællesfaciliteter

Vi vil også tage kontakt til en bygherre i Harridslev,
og undersøge muligheder for særlig tilpasning.
Vi har også et par gårde, som måske kunne være
en mulighed for ønsker om egen bolig med udbygninger til fælles faciliteter.
Flere i gruppen undersøger muligheder på området,
som vi vil drøfte i gruppen. Målet er at kunne præsentere vores ideer på et borgermøde i Klyngen.

AD 2) ANDRE BOFÆLLESSKABER

Ingen har vist interesse for dette pkt. endnu.

AD 3) GENERATIONS
BOFÆLLESSKABER

En midlertidig løsning kan være, at yngre familier
flytter ind hos ældre gård- og husejere, og kan
hjælpe med fysisk anstrengende opgaver, hjælpe til
med vedligeholdelse af bygninger evt. med henblik
på senere overtagelse af samme.
Unge og ældre kan også støtte hinanden til gensidig fornøjelse (bytte børnepasning med plæneklipning, eller hundeluftning for indkøb osv.) uden direkte at bo sammen, bare der bliver skabt et forum,
hvor ønsker/behov og tilbud kan anskueliggøres.
F.eks. facebook eller opslagstavle.
Gruppen har aftalt at undersøge muligheder og
hente inspiration i oplandet.
Senest har to medlemmer deltaget i et orienteringsmøde i Rosmus Skole, hvor et projekt tager
udgangspunkt i deltagerne. Vi vil også besøge en
boligforening og undersøge eksisterende alternative boformer, blandt andet i Favrskov Kommune

Real Dania har i 2016 lavet en meget omfattende undersøgelse af ældres boligønsker. Hele rapporten ligger på internettet,
her kun nogle få nøgletal:
• 104.000 ældre føler sig ufrivillig ensomme.
• 91 % af beboere i seniorbofællesskaber
oplever større livskvalitet
• 75 % af beboere i seniorbofællesskaber
oplever bedre sociale relationer.
• Seniorbofællesskab giver op til 7 x lavere
træk på off. udgifter til praktisk hjælp.
• 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab, i 2016 var der 6.992 boliger.
• I gennemsnit er der 28 ældre på venteliste til hver seniorbofællesskab.
• 1993 – 2004 blev der opført 124 seniorbofællesskaber
• 2004 – 2016 blev der opført 24 seniorbofællesskaber.
• Efterspørgslen stiger
• Markedet er gået i stå.
• I år 2040 er 1/4 af alle danskere over 65 år.
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6.4 SAMARBEJDE
MELLEM
FORSAMLINGSHUSE
Formål

Forsamlingshusene skal mødes og lave en strategi
om samarbejdsmuligheder f.eks. fælles database
over husenes styrker og priser mv.

Hvorfor

• Et samarbejde kan styrke fællesskabet og
bevare husene.
• Folk mødes og lærer hinanden at kende

Målgruppen

Alle borgere i klyngeområdet

Hvem skal være med

Alle repræsentanter for forsamlingshusene i
klyngen.

Konkrete aktiviteter

Gruppen arbejder for at alle forsamlingshuse, der
er med i klyngesamarbejdet bliver promoveret på
klyngens hjemmeside og app.
Alle er blevet bedt om at beskrive deres
forsamlingshus og dem der sender info kommer
løbende på hjemmesiden
www.landsbyklyngenkronjylland.dk.
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6.5 FOODFESTIVAL
Formål

Etablering af en unik og lokalt forankret festival, der
baserer sig på småhåndværk, kultur og
specialiteter fra Landsbyklyngens 13 landsbyer.
Hertil kommer kunstneriske islæt af f.eks. teater,
dans, musik og sang. (Mellerup Efterskole vil som
eventsted bl.a. bidrage med kulturelle indslag af
skolens elever.)
Hvorfor vil vi gerne lave en foodfestival?
Det vil vi fordi:
• Borgermøderne har peget på dette som et indsatsområde
• Denne aktivitet vil vise mangfoldigheden i Landsbyklyngen
• Det vil animere den kreativitet der findes i Landsbyklyngen
• Det vil involvere alle landsbyer i Landsbyklyngen

Festivalens primære resultat
• Det vil styrke kendskabet til hinanden på tværs
af Landsbyklyngen
• Det vil inspirere og fremme interesse fællesskaber
• Det vil hjælpe til med at brande Landsbyklyngen
• Det vil bringe Landsbyklyngen Kronjylland på
landkortet
Kort sagt, fordi det er med til at sætte fokus på vort
område!

Målgruppe

Målgruppen omfatter alle i Landsbyklyngen, der
udøver en eller anden form for
hjemmeproduktion, laver småhåndværk, er engageret i en teatergruppe, dans, sang, musik eller
lignende. Derudover besøgende fra Landsbyklyngen, Randers og øvrige opland.

• At denne event vil vinde fodfæste og blive en
årligt tilbagevendende begivenhed, og derved
fremstå som endnu et ”Fyrtårn” for Landsbyklyngen Kronjylland
• Festivalen skal være en dynamo og brobygger, i
forhold til at bygge bånd mellem landsbyerne
• Festivalen skal fremme nye interessefællesskaber og skabe mere liv og samlingskraft på tværs
af klyngens landsbyer
• Festivalen skal ses som et supplement til eksisterende Food Festivals i Randers og Omegn,
og fremstå som et særkende for Landsbyklyngen
Kronjylland.

Geografisk placering

Festivalen vil blive gennemført i et samarbejde med
Mellerup Efterskole ved skolens faciliteter.

Implementering

Projektgruppen vil i samarbejde med lokale ambassadører for MinLandsby app’en, frivillige og
Randers Kommunes Eventsekretariat, opbygge
en organisation, som kan forestå arbejdet med at
etablere og afvikle festivalen. Ved projektets afslutning vil projektgruppen evaluere projektet sammen
med bestyrelsen for Landsbyklyngen Kronjylland og
udarbejde en manual for festivalen til brug for evt.
fremtidige festivals.

Tidspunkt

Festivalen vil blive afholdt lørdag den 15. september 2018 kl. 10-15. Information angående indhold
vil løbende blive opdateret på www.landsbyklyngenkronjylland.dk.
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6.6 FORSKØNNELSE

6.7 BRANDING

Flere af vores landsbyer har allerede udpeget
områder eller matrikler, hvor en forskønnelse ikke
alene ville hjælpe på den enkelte matrikel, men
også give afsmitning til byen.

Udviklingsplanen skal være et ”værktøj” i Landsbyklyngen Kronjyllands branding. Når klyngearbejdet kommer endnu et skridt videre med flere
konkrete aktiviteter, som er beskrevet i udviklingsplanen, giver det mening at indlede et decideret
brandingarbejde af klyngeområdet.

Der findes muligheder for nedrivning med støtte,
der er muligheder for tilskud til forbedringer under
forudsætning af at bygningen er bevaringsværdig
og udpeget i lokalplanen, men væsentligst er at
den enkelte borger selv er glad for sin ejendom og
nærområde.
Landsbyklyngen vil gerne være med til at sætte
dette forskønnelse på dagsordenen og vil derfor forsøge at skabe en tradition for, at landsbyklyngens
landsbyer deltager i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling i april.

En barriere for arbejdet med branding er, at der indtil nu ikke rigtigt er borgere, som har ytret ønske om
at arbejde med det og det har været svært at finde
frivillige, som har de kompetencer, det kræver.
Klyngebestyrelsen vil derfor i første omgang arbejde med den interne branding; at klyngens borgere
lærer hinanden og området bedre at kende, så de
bliver bedre ambassadører for området.
Som en del af dette er klyngebestyrelsen ved at
undersøge, om der kan sættes små skilte op i

klyngeområdet, så det bliver synligt, hvor klyngen
er geografisk og man bliver mindet om det.
Dernæst kan der ske en mere ekstern branding,
som skal planlægges nærmere.
Pressen og andre medier bør også benyttes til at
fremme og oplyse om områdets
kvaliteter og muligheder.
Landsbyklyngens bestyrelse skal altid være opmærksomme på og benytte sig af mulige og realistiske former for markedsføring af området.
Klyngebestyrelsen vil forsøge at indlede samarbejde med Randers Kommunes kommunikationsafdeling omkring branding, og vil også forsøge at
finde midler til at tilknytte en ekstern konsulent til
arbejdet.

Der er pt. ikke nedsat en gruppe vedr. dette indsatsområde, kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret
i at arbejde med det.
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6.9 FÆLLES FACILITETER
TIL FRITIDSAKTIVITETER
Landsbyklyngen Kronjylland vil arbejde for, at
områdets fritidsfaciliteter er bedst mulige og følger
udvikling og behov i lokalsamfundet.

6.8 ERHVERVSNETVÆRK
Landsbyklyngen og dens bestyrelse vil aktivt
arbejde for at fremme erhvervsvirksomhedernes
muligheder og udvikling i området.
Det kan finde sted gennem støtte til de bestående
netværk, samt etablering af nye
netværk eller samarbejde mellem de bestående.
Landsbyklyngen vil gerne medvirke til at der måske
er nogle erhvervsvirksomheder i området, der kan
finde sammen og arbejde mere sammen, end
konkurrere.
På vores hjemmeside er vi begyndt at lægge navne
og adresser op på erhvervsvirksomheder i området.
Der er mange tilbage, ved søgning på Virk Dk og
der er over 1700 cvr. numre. Der er mange hvilende selskaber og finansselskaber som ikke har en
egentlig aktivitet men har aktiviteten i en andet cvr.
nr.
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Vi fremlagde dette på vores generalforsamling
hvor vi fik den opfordring at gøre en indsats for at
få unge i vores område til at vælge en erhvervsuddannelse og arbejde på at lave samarbejde mellem
mestrene omkring eleverne/ lærlingene.
En anden mulighed er at vi inviterer alle erhvervsvirksomheder og orienterer om Landsbyklyngen og
hvilke muligheder vi ser for samarbejdsrelationer
mellem os og mellem dem internt.
Det være sig fælles markedsføring, kontorfaciliteter
og virksomhederne skal selvfølgelig også inviteres
med til Landsbyklyngens Food Festival.
På hjemmesiden opdateres listen over virksomheder.
Der er pt. ikke nedsat en gruppe vedr. dette indsatsområde, kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret
i at arbejde med det.

Borgernes skriftlige forslag til forbedringer i undersøgelsen, går først og fremmest på et ønske om, at
Kraftcenter Korshøj bliver realiseret.

Lokalområderne i landsbyklyngen skal fortsat have
mulighed for at arbejde for udvikling i eget område
med fx lege– eller aktivitetspladser, og landsbyklyngen kan være rådgivende og støttende organ, hvis
der er behov for dette.
I Borgerundersøgen fra 2017 har 1022 borgere i
landsbyklyngens område givet følgende svar på
stillede spørgsmål:
Aktivitetsudbud (side 13 i undersøgelsen)
76 % af respondenterne er tilfredse med aktivitetsmulighederne.
24 % er ikke tilfredse
31 % har forslag til nye aktiviteter.
Forslagene fordeler sig inden for tre grupper:
Natur og outdoor, Idræt og motion samt Kultur.
Vandreture (63 %) er den mest efterspurgte aktivitet, og det er allerede igangsat med byvandringer
m.v.
Herefter kommer Aktiviteter for unge (44 %)
79 % er tilfredse med de eksisterende faciliteter til
aktiviteter.

HVIS DU VIL VÆRE MED
I EN GRUPPE ELLER
STARTE EN NY
Hvis du gerne vil være med en arbejdsgruppe kontakter du en i klyngebestyrelsen, eller
den tovholder, der er for arbejdsgruppen (se
liste på www.landsbyklyngenkronjylland.dk).
Hvis du vil starte en ny gruppe, som vil
arbejde med en af indsatsområderne, så
kontakt formanden, så hjælper han dig i
gang.
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7.

KOMMUNIKATION

Landsbyklyngens kommunikation foregår primært
på følgende fire platforme:
• Min Landsby App (kalender og nyheder)
• Facebookside (Landsbyklyngen Kronjylland)
• Hjemmeside: landsbyklyngenkronjylland.dk
(her vises samme nyheder og kalender som på
app’en)
• Nyhedsbreve på mail fra formanden/bestyrelsen
Derudover sender klyngebestyrelsen jævnligt
pressemeddelelser til den lokale presse om aktuelle
emner.
Kommunikationen er planlagt ud fra borgerundersøgelsen, hvor 51 % fremover gerne vil holde sig
orienteret via nyhedsbreve, 42 % via Facebook og
mange forventer fremover at hente informationerne
via klyngens app.
Det har været forsøgt at oprette en kommunikationsgruppe i klyngeområdet til at varetage kommunikationen, men det har ikke været muligt at få
engageret ret mange.
Dette vil derfor være et højprioriteret område for
klyngebestyrelsen og det er fortsat et mål, at få
samlet en velfungerende kommunikationsgruppe.
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SLOGAN OG LOGO
Undervejs i klyngesamarbejdet er der blevet
udarbejdet et slogan, som kom fra en af borgerne:
”Landsbyklyngen Kronjylland – solsiden af Randers
Fjord”. Herefter var der et par borgere, som også
kom med forslag til logo og et af dem blev rentegnet
af en grafiker hos DGI.
Logoet og sloganet skal fremover bruges i kommunikationen både internt og eksternt for at skabe
synlighed omkring landsbyklyngen.

VIL DU VÆRE MED I
KOMMUNIKATIONSGRUPPEN?
SÅDAN BRUGER DU LOGOET
Alle i klyngeområdet
må bruge logoet, når
der er tale om fælles
aktiviteter eller fælles
markedsføring. Du får
logoet elektronisk ved
at downloade det på
hjemmesiden.

Er du god til at skrive? Kan du støve
nyheder op? Kan du poste på facebook og
Instagram? Er du god til teknik bag hjemmesiden/app? Kan du lide at lave flotte grafiske ting? Så har kommunikationsgruppen
helt vildt brug for det du kan! Kom og vær
med og styrk kommunikationen på tværs af
klyngeområdet.
Kontakt klyngens formand.
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8.

ORGANISATION

Allerede den 16. januar 2017 blev Landsbyklyngen
Kronjylland officielt stiftet ved en generalforsamling.
Det var borgerne i idegruppen bag arbejdet der i
samarbejde med Randers Kommune besluttede,
at organisere samarbejdet i en foreningsstruktur
med en nedsat bestyrelse til at drive processerne i
klyngesamarbejdet.
Klyngebestyrelsen består af en formand og seks
medlemmer – i alt 7 personer repræsentativt for
klyngeområdet. Bestyrelsen skal arbejde for de op-

gaver og muligheder, med udgangspunkt i visioner
og strategi, som er godkendt i klyngebestyrelsen.
Klyngebestyrelsen holder dialogmøder rundt i klyngeområdet 2-3 gange årligt.
Klyngen kan nedsætte arbejdsgrupper, som arbejder med emner indenfor klyngesamarbejdet og som
er med til at realisere denne udviklingsplan.
Der afholdes generalforsamling en gang årligt inden
udgangen af marts.

HVIS DU VIL HAVE IND
FLYDELSE I BESTYRELSEN
BESTYRELSE

KOMMUNIKATION
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AKTIVITETSGRUPPER

NYE GRUPPER

Så kan du stille op til bestyrelsen i
Landsbyklyngen. Bestyrelsen mødes
cirka hver anden måned og derudover
efter behov til bestyrelsesmøder. Møderne varer typisk 2-3 timer. Hvis du vil
stille op, kan du give besked til formanden inden generalforsamlingen.
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9.

ØKONOMI

Indtil videre har klyngebestyrelsen finansieret arbejdet i klyngen gennem en lang række bevillinger fra
fonde og andre myndigheder. Senest har klyngen
søgt og fået 100.000 kroner til borgerbudgettering,
som bliver en proces i 2018, hvor alle borgere kan
byde ind.

Oversigt over modtagne midler
i klyngesamarbejdet:

• Gentænk Landsbyen 35.000 kr.
(til udvikling af netværkssamarbejdet)
• DGI, Realdania, Lokale og Anlægsfonden
– Landsbyklynger 250.000 kr.
(til ansættelse af konsulent)
• DGI, Realdania, Lokale og Anlægsfonden
– Landsbyklynger 25.000 kr.
(åben pulje som klyngebestyrelsen råder
over i projektperioden)
• Randers Kommune 100.000 kr. til borger
budgettering

Det er ikke sikkert, at landsbyklyngen kan blive ved
med at finansiere arbejdet udelukkende med fondsmidler, der søges løbende. Derfor skal klyngebestyrelsen i løbet af 2018 diskutere landsbyklyngens
fremtidige økonomiske model.
Samtidig kan det være en fordel, at diskutere hvorvidt man kan skabe en lokal pulje f. eks gennem
indsamling eller lignende, således at man selv kan
medfinansiere projekter eller sætte gang i egne
projekter.

Det har indtil nu været gratis for borgerforeningerne/landsbyerne at deltage i samarbejdet, dvs. der
har ikke været opkrævet kontingent.
Klyngebestyrelsen vil fremadrettet søge midler på
projektbasis i samarbejde med de øvrige frivillige.
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10.
KONTAKT
Det er bestyrelsen i Landsbyklyngen Kronjylland,
der står bag udviklingsplanen.

Planen er udarbejdet af:
Formand:

Ole H. Clausen (Harridslev)

Næstformand:	Line Marie Sørensen (Randers
Kommune) (Barselsvikar fra april
2018: Steffen Thier)
Næstformand: 	Knud Pedersen (Mellerup)
Kasserer: 	Susanne Nielsen (Tvede)
Sekretær: 	Bent Jensen Glad (Linde)
Mikael Thorsen (Tvede)
Kirsten Ohmand Jensen (Støvring)
Karl Erik Holm Nielsen (Lem
Suppleanter:

Søren V. Horup (Støvring)
Arne Pedersen (Harridslev)

Du kan altid finde kontaktoplysninger på den
aktuelle bestyrelse på landsbyklyngens
hjemmeside: landsbyklyngenkronjylland.dk.
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