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Denne udviklingsplan er resultatet af godt 
1 ½ år arbejde med at samle borgerne i 
Landsbyklyngen Østkystens Guld. Planen 
er tænkt som et samlet ”eftermæle” for 
etableringsprojektet i forhold til Østkystens 
Guld. Det er her vi fastholder de tiltag, der 
allerede med stort engagement fra mange 
frivillige er i gang i de forskellige arbejds-
grupper. Det er her vi fastholder de ideer, 
der er fremkommet i projektets levetid  
– men som endnu ikke er igangsat, enten 
fordi der ikke er ressourcer eller fordi der 
endnu ikke er taget initiativ til at nedsætte 
en arbejdsgruppe. Vi håber den kommende 
bestyrelse i den nye forening ”Landsby- 
klyngen Østkystens Guld” vil tage vel imod 
vores udviklingsplan, og at de vil tænke den 
ind i deres arbejde fremover.

Landsbyklyngen ”Østkystens Guld” er en del af 
kampagnen Landsbyklynger. Kampagnen søsætter 
i 2017-2019 24 landsbyklynger fordelt over hele 
Danmark. Bag kampagnen står Realdania, Lokale 
og Anlægsfonden og DGI. Denne udviklingsplan 
handler om Østkystens Guld, der ligger i Frederiks-
havn Kommune. Klyngen er geografisk placeret i 
den sydlige del af kommunen. 

Baggrunden
Østkystens Guld blev etableret i september 2017. 
Det var de seks landsbyer; Lyngså, Præstbro,  
Voerså, Ørtoft, Stidsholt og Mølholt, der sammen 
med Frederikshavn Kommune blev enige om, at 
landsbyerne i fællesskab skulle danne en lands-
byklynge. De første borgermøder blev afholdt 
umiddelbart herefter, og blev brugt til at udvikle 
forståelsen for, hvad og hvordan samarbejdet skulle 
forgå, da alle havde deres egne interesser at tage 
hensyn til. Det er dog ikke helt nyt for landsbyerne 
at samarbejde.

For år tilbage blev der lavet et stort stykke arbejde 
med at samle landsbyerne; Præstbro, Lyngså og Vo-
erså og samarbejdet fik navnet ”Den Bette trekant”. 
De tre landsbyer ville øge dialogen og samarbejdet 
på tværs mellem byerne. I 2017 var tiden moden til, 
at samarbejdet kunne udvides og udvikles med flere 
aktører. Aktører, der alle kan være med til at sætte 

nye udviklingsmål i et fælles klyngesamarbejde og få 
taget fat på at løse områdets udfordringer og realise-
re dets potentialer.

Udfordringen
Området er kendetegnet ved nogle af de klassiske 
udfordringer uden for de større byer: En aldrende 
befolkning, fraflytning af uddannelsesstærke unge 
samt nedgang i befolkningstallet. Udfordringen er 
i høj grad de jobmæssige strukturændringer, som 
området har gennemgået med ingen eller få lokale 
arbejdspladser. Dette giver en mangel på diversitet 
i befolkningssammensætningen med mindre folk 
med mellem- og længerevarende uddannelser kan 
tiltrækkes evt. som pendlere til arbejdspladser uden 
for lokalområdet.

1. 
INDLEDNING
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I landsbyklyngen Østkystens Guld er vi 
gået sammen. Sammen om at understøtte 
og udvikle samarbejdet på tværs af lands- 
byerne Mølholt, Stidsholt, Ørtoft, Voerså, 
Lyngså og Præstbro.

Visionen for samarbejdet
I landsbyklyngen Østkystens Guld ønsker vi at under-
støtte og udvikle samarbejdet på tværs af landsbyerne.

VI ønsker at understøtte Udvikling og organisering 
af samarbejdet mellem borgere, foreninger, instituti-
oner, erhverv og turisme.

Vi ønsker at fastholde ØG som et helt særligt sted 
at bo. Et smørhul fuld af liv, fællesskab og trækkraft.

Vi vil etablere et forum for kommunikation, hvor alle 
borgere kan søge, finde og bidrage med relevant in-
formation for området. I samarbejde med alle aktører 
at koordinere, styrke og synliggøre alle nuværende 
og kommende aktiviteter og tiltag i ØG for at gøre 
landsbyklyngen til et attraktivt sted at bo, hvorved det 
er muligt at tiltrække og fastholde beboerne.

Vi har modet til at tænke stort og gå nye vej for at 
skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve 
i. Her er alle muligheder for at leve et godt liv og 
indfri egne og fælles drømme.

Vi vil sikre et tæt samarbejde med kommune om-
kring udvikling af landsbyklyngen.

2. 
VISION

Motivationen 
Klyngen har en lang række potentialer: Borgerne 
brænder for lokalområdet og for landsbyernes 
udvikling og der er ønske om at synliggøre po-
tentialerne både for lokale og for de gæster, de 
kommer til området. Området byder på kvaliteter 
som fx klatrecentret i Ørtoft, kanosejlads på Voer 
Å med tilhørende shelterpladser og fodboldgolf i 
Sørå for bare at nævne få eksempler. Der er store 
perspektiver i samarbejdet med Danmarks bedste 
idrætsefterskole i Stidsholt, der er bosætningspoten-
tiale for lokalområdet med den korte køreafstand til 
Aalborg, muligheder i en fælles markedsføringsind-
sats af området, muligheder i at udnytte naturen og 
de rekreative områder omkring Voer Å, kystlinjen, 
lystbådehavnene og landskabet bag, som rummer 
ca. 1200 sommerhuse.

Der er således allerede en række idéer, som kredser 
om temaerne havn og Voer Å, bosætning/tiltrækning 
af nye borgere, grønne støttepunkter, natur- kultur- 
og kystturisme. Herudover kan nævnes udvikling af 
en fælles kommunikationsplatform. Der er samlet 
set et stort potentiale, som venter på at blive forløst, 
men også en erkendelse af, at der skal hjælp til at 
frigøre potentialet.

Med klyngesamarbejdet er det ambitionen at sætte 
Østkystens Guld på landkortet og Klyngesamar-
bejdet har således et grundlæggende ønske om at 
styrke sammenholdet mellem byerne og hjælpe det 
eksisterende med at blive endnu bedre.
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HVAD SAGDE BORGERNE? 
BORGERUNDERSØGELSEN OG

3.

I foråret 2018 udsendte Østkystens Guld  
en borgerundersøgelse til alle borgere over 
16 år samt alle sommerhus- og virksom-
hedsejere i klyngens område. Der var en 
svarprocent på 23,5 % – et meget flot og 
tilfredsstillende resultat.

Undersøgelsen og analysen har følgende hoved-
konklusioner, der har dannet baggrund for denne 
plans indsatsområder og handleplaner.

Beliggenhed og demografi
Landsbyerne i Østkystens Guld ligger under en halv 
times kørsel fra Aalborg mod syd og ca. 25 minut-
ters kørsel fra Frederikshavn mod nord og Sæby 
endnu tættere på. Med den beliggenhed er der 
gode muligheder for at bo på landet og arbejde i en 
større by, hvor mange arbejdspladser ligger. 

Albæk-Lyngså sogn, hvor de fleste af klyngens 
landsbyer ligger, har siden 2007 oplevet et faldende 
indbyggertal på i alt 84 personer. Parallelt hermed 
vokser gruppen af ældre borgere over 65 år. Den 
største gruppe af borgere er fortsat borgere i den 
arbejdsdygtige alder mellem 26-64 år.

Tilknytning og tilfredshed
Der er generelt stor tilfredshed med at bo i klyngen. 
92 % af respondenterne er tilfredse med at bo i 
området. 4 % svarer, at de ikke er tilfredse, mens  
4 % svarer ved ikke.

Naturkvaliteter (57 %), Familie og venner (26 %) 
samt Født og opvokset i området (23 %) er de vig-
tigste årsager til at bosætte sig i området.

Organisering og samarbejde
91 % mener, at et samarbejde på tværs mellem 
landsbyerne er nødvendigt, hvis landsbyerne skal 
overleve. Det viser en meget bred opbakning til 
landsbyklyngen og til samarbejdet på tværs. 

Kommunikation 
Borgerne henter i dag primært deres informationer om 
lokale forhold via Lokale aviser (51 %) Facebook (48 
%) og Gennem samtale med andre personer fra lo-
kalsamfundet (37 %). I fremtiden sker der en stigning 
i efterspørgslen på nyheder via elektroniske nyheder 
– Mails/nyhedsbreve, Hjemmesider og App, mens 
efterspørgslen falder på den Direkte samtale.

Frivillighed og borgerinvolvering
31 % af respondenterne laver i dag frivilligt arbejde. 
Til sammenligning hermed er det 39 % af danskerne, 
der har lavet frivilligt arbejde indenfor det seneste år.

De borgere, som arbejder frivilligt, motiveres først 
og fremmest af en Interesse for sagen (56 %). Der-
næst af Ønske om at deltage i et socialt fællesskab 
(39 %) og fordi de Blev opfordret/valgt (38 %).

I alt giver 62 borgere udtryk for, at de gerne vil kon-
taktes for at høre mere om mulighederne for at blive 
frivillig i landsbyklyngen Østkystens Guld. Det er en 
stor gevinst for klyngen og det kommende arbejde, 
hvis det lykkes at få en god del af de interesserede 
til at involvere sig.

Mødesteder
Mødesteder har betydning for hverdagslivet og 
for livskvaliteten. Her vurderer borgerne, at Tilba-
gevendende årlige begivenheder har den største 
betydning som det type mødested, der kan styrke 
fællesskabet på tværs mellem landsbyerne. Flere 
giver udtryk for at man skal tage udgangspunkt i 
noget der i forvejen findes og arbejde ud fra det.

Aktivitetsudbud
Langt de fleste (67 %) er tilfredse med det fritids- og 
aktivitetsudbud, der findes i lokalområdet.

De mest populære forslag til nye aktiviteter er 
Vandreture (67 %), Fælles madlavning (45 %) og 
Aktiviteter for unge (43 %). 

DEMOGRAFISK ANALYSE
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Fokuspunkter i fremtiden
Markedsdage (45 %) og Årstidsfester (44 %) er de 
arrangementer, som borgerne mener er bedst til at 
samle borgerne på tværs mellem byerne. 

Af andre tværgående samarbejder peger respon-
denterne på Muligheder for lokale indkøb (50 %), 
En god infrastruktur (47 %) samt Gode skoler og 
institutioner (44 %) som de emner, der er størst 
potentiale i at arbejde sammen om. 

Der er ingen tvivl om, at borgerne i de enkelte 
landsbyer vil stå stærkere over for eksempelvis 

kommunen, hvis de formår at stå sammen om em-
ner som fx infrastruktur, lokale fødevarer samt sko-
ler og institutioner. Det er områder, hvor løsninger 
skal findes i samarbejde – også med kommunen 
– og hvor flere lokalområder kan tale med en højere 
røst end et enkelt samfund alene. Foreningen 
Østkystens Guld har her en vigtig rolle i at skabe 
det fundament, der kan styrke samarbejdet internt 
mellem landsbyerne og i forhold til kommunikatio-
nen med kommunen. 

Hele rapporten og de samlede resultater kan findes 
på østkystensguld.dk
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Borgerundersøgelsen og flere borger-
møder har medført, at borgerne i Lands-
byklyngen har udvalgt en række indsats-
områder for klyngesamarbejdet. På nogle 
af områderne er der allerede etableret en 
arbejdsgruppe, og der er lavet handlepla-
ner og måske allerede igangsat aktiviteter. 
På andre områder er der af styregruppen 
udarbejdet en handleplan, der skal bidrage 
til at der igangsættes aktiviteter i forhold til 
indsatsen. Slutteligt er der også en række 
tiltag, der endnu kun er på idé-stadiet og 
derfor endnu ikke er lavet en handleplan 
på. Intentionen er så, at der på sigt skal 
nedsættes en arbejdsgruppe til at tage 
hånd om de enkelte indsatser.

Nedenfor er en række handleplaner omtalt.  
Handleplanerne er udarbejdet af de forskellige  
arbejdsgrupper og vil kunne læses i fuld længde  
på østkystensguld.dk

HANDLEPLAN FOR 
”VANDRETUR OG  
STIER”
Arbejdsgruppen i landsbyklyngen ”Østkystens Guld” 
med ansvaret for ”stier og vandreture” har udarbejdet 
en handleplan for igangværende projekt, vedrøren-
de etablering af stier og vandreture i lokalområdet 
omkring de 6 klyngelandsbyer. Handleplanen bygger 
på gruppens nuværende og forudgående arbejde, og 
vil løbende blive tilpasses projektets udvikling.

Formål
Formålet med projektet er at gøre lokalområdet 
mere attraktivt for såvel lokalbefolkningen samt 
mulige tilflyttere og turister ved at fremme naturop-
levelser og motionsmuligheder i lokalområdet.

Målgruppen
Der lægges stor vægt på at ramme bredt, så der 
bliver vandrerturer for alle, børn som gamle, lokale 
som turister. Ruterne vil blive etableret således, at 
der er noget at komme efter uanset om man er til 
natur, biologi, lokalhistorie eller blot ønsker motion. 

Resultat
Hovedformålet med projektet er at gøre lokalområ-
det attraktivt for lokalbefolkningen, samt eventuelle 
tilflyttere (og turister) igennem at kunne tilbyde 
naturelskere et helt unikt vandreområde, indeholdt 
en meget stor biodiversitet og ganske interessant 
lokalhistorie. Desuden vil det give et bedre kend-
skab til lokalområdet for lokalbefolkningen og bedre 
sammenhængskraft imellem klyngebyerne.

Geografisk placering
Det vurderes i gruppen, at der skal etableres 6-8 
startsteder for ruterne, og at der ud fra hvert start-
sted skal etableres 1-4 ruter alt efter områdernes 
egnethed. Hvis det lykkedes ville flere af ruterne 
kunne overlappe hinanden således at man kan 
bevæge sig rundt fra startsted til startsted. Umid-
delbart tænkes der at anlægge startsteder følgende 
steder: 

• Præstbro ved kanopladsen. 
• Albæk kirke. 
• Voerså ved krogrunden. 
• Lyngså ved legepladsen. 
• Lyngså strand ved sommerhusene. 
• Ørtoft ved klatrecentret. 

Der lægges vægt på at tilgodese alle lokalområder i 
klyngesamarbejdet når ruterne etableres.

Konkrete aktiviteter/implementering
Optegning af ruterne samt kontrol af ruternes be-
skaffenhed. Indgå aftaler med lodsejerne i området 
om brugen af stier i området. Udarbejdelse af skilte 
med kort og indtegnede ruter til opsætning på 
nævnte startpladser. Udarbejdelse af foldere og kort 
med information om naturen og lokalhistorien.  
Anskaffelse og opsætning af rutemarkeringer. På 
sigt kan der eventuelt udarbejdes en App hvor 
ruterne lægger på, så man kan følge ruterne på et 
kort på sin smartphone, og samtidig indhente de 
aktuelle informationer om lokalområdets biologi og 
historie mens man vandre. 

Når nuværende projekt er helt eller delvist etable-
ret, er det planen at videreudvikle projektet til også 
at omfatte Udeliv, Motion, Rideture og shelterhytter, 
desuden har vi også et ønske om på sigt at kunne 

4. 
INDSATSOMRÅDER

 – HERUNDER HANDLEPLANER
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samle alt sammen i én app for området, så man 
kan finde ruter og informationer på sin smartphone.

Hvem skal være med i projektet 
Arbejdsgruppen ”stier og vandreture” har til ho-
vedformål at udarbejde og fuldføre projektet, men 
gerne med hjælp fra lokale foreninger mfl. som 
har kendskab til områdets biologi og historie. Der 
foruden arbejdes der på at få et tæt samarbejde op 
at kører med Frederikshavn kommune angående 
udarbejdelse, og opsætning af foldere, skilte, mar-
keringspæle mv. lige som der også arbejdes på om 
det er muligt at få naturstyrelsen med ind over. 

Tidsplan
Projektet blev startet i efteråret 2018 og forventes i 
første omgang delvist afsluttet i foråret 2020. 

Økonomi
Der vil blive søgt midler fra diverse fonde samt 
det offentlige, til dækning af diverse udgifter. Det 
forventes også at en del af udgifterne såsom skilt-
ning og foldere mv. vil være et offentlig anliggende 
(noget der vil blive undersøgt nærmere i takt med 
projektet skrider frem) Projektet kræver umiddelbart 
ikke de store økonomiske midler i opstartsfasen. 
Projektet har allerede fået 10.000 kr. fra Danske 
Banks Fond v/ Albæk-Voer og Præstbro Sparekas-
se til etablering af stier

Sparring
Gruppen har allerede været i kontakt med Vej og 
Park i Frederikshavn Kommune som er positivt ind-
stillet over for projektet, og har lovet at yde projektet 
bistand og sparring. 

HANDLEPLAN FOR  
”NATUR” 
Arbejdsgruppen i landsbyklyngen ”Østkystens 
Guld” med ansvaret for temaet ”natur” har udarbej-
det handlingsplan for igangværende og planlagte 
projekter, med henblik på at understøtte og udvikle 
egnens naturinteresser. Dette skal ske gennem 
såvel at medvirke til at sikre områdets natur ud fra 
et naturbeskyttelses og biodiversitets synspunkt 
herunder bæredygtig udvikling af vores nuværende 
og fremtidige brug af område.

Formål
Formålet med projektet er at gøre lokalområdet 
mere attraktivt for såvel lokalbefolkningen samt mu-
lige tilflyttere og turister ved at fremme og udvikle 
egnens naturkvaliteter, både som grundlag for na-
turoplevelser og motionsmuligheder i lokalområdet.

Målgruppen
Naturen i sin brede forstand har i gentagne 
undersøgelser været på top-tre over de forhold 
som beboere i området lægger mest vægt på 
som grundlag for deres værdsætning af egnen. Et 
målrettet fokus på at udvikle egnens naturkvalitet 
vurderes derfor at ramme bredt i lokalbefolkningen, 
men også af stor betydning for egnens attraktion 
for turister og sommerhus-gæster. Der skal således 
rummes elementer der understøtter såvel den 
”kræsne” naturinteresseret som ønsker at opleve 
områder med store biologiske værdier, herunder 
lystfiskeren, jægeren eller fuglekikkeren, men også 
det bredere publikum som ønsker at opleve et land-
skab/vandskab med mulighed for oplevelser. Der vil 
således være stort overlap til Stigruppens arbejde 
og målgrupper.
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Resultat
Hovedformålet med projektet er at gøre lokalområ-
det attraktivt for lokalbefolkningen, samt eventuelle 
tilflyttere (og turister) ved at tilbyde naturelskere et 
helt unikt landskab og ”vandskab”. Dette skal ske 
gennem planlægning, habitat- og landskabspleje og 
genopretningstiltag som kan sikre nuværende og 
fremtidige borgere og gæster på egnen kan opleve 
egnskarakteristiske landskaber med naturlige dyna-
mikker og en stor biodiversitet.

Geografisk placering
Gruppens umiddelbare fokus ligger i kystområdet, 
hvor der i først omgang ligger de største nuværen-
de naturinteresser og det største potentiale. De 
første igangsatte projekter sker omkring kysten ved 
Voerså og Voer Å´s udløb i Kattegat, hvor der vil 
blive gennemført en række tiltag omkring pleje- og 
genopretning af kystnatur. Over tid vil der være 
mulighed for at arbejde videre med flere arealer 
længere mod nord langs kysten, men også projek-
ter omkring Albæk Bakker-Holtbjerg samt de store 
plantage og råstofområder mellem Lyngså og Ørtoft 
rummer mulighed for spændende projekter.

Konkrete aktiviteter/implementering
Der er foreløbigt opnået støtte til:

• Naturpleje- og genopretning af strandenge- og 
strandoverdrev på kysten syd for Voerså

• Genopretning af naturlig hydrologi ved Voer Å´s 
udløb i Kattegat

• Retablering af ålegræs- og stenrevsområder ved 
Aså Rende, herunder etablering af Danmarks 
første NO-take marine reservat.

Hvem skal være med i projektet
Arbejdsgruppen ”natur” har til hovedformål at udvik-
le projekterne og sikre midler til og gennemførelse 
af projekter. De nuværende projekter sker i tæt 
samarbejde mellem lokale foreninger, interesse-
foreninger (fiskere, ornitologer, DN), og naturligvis 
relevante myndigheder og lodsejere. Ydermere er 
den lokale folkeskole, den kommunale ”mini-ran-
ger” gruppe og det lokale spejderkorps del af de 
praktiske aktiviteter omkring eksempelvis naturpleje 
på en række arealer. 

Dele af projektet omkring stenrev- og ålegræspro-
jekterne har stor national interesse og forventes at 
få tilknyttet en række forskningsgrupper indenfor 
det marine-biologiske område, som skal dokumen-
tere projektets effekt på den marine flora og fauna.

Tidsplan
Nuværende projektet blev startet i efteråret 2018 og 
forventes i første omgang delvist afsluttet i for-
året 2020. De marine projekter vil dog forventeligt 
fortsætte over en længere årrække indtil tilstrække-
lige midler er nået til at det samlede genoprettede 
område er nået op på c. 10 ha. 

Økonomi
Der er foreløbigt rejst knap 2 mio. fra bl.a. Velux 
fonden og Den Danske Naturfond og yderligere 
projektelementer i nuværende projektliste vil fordre 
yderligere 2-2,5 mio.

Der er og vil blive søgt midler fra diverse fonde 
samt det offentlige, til dækning af fysiske tiltag, 
herunder også kompensation for tabt driftsværdi. 
De kystnære område er del af Natura2000-området 
og rummer derigennem mulige finansieringsmulig-
heder.
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HANDLEPLAN FOR IND-
KØBSMULIGHEDER/ 
KØBMAND 
En arbejdsgruppe omkring Voerså Byudvikling er i 
gang med det kommende byggeri på grunden, hvor 
den gamle kro lå i Voerså. I dette projekt arbejdes 
der med mange forskellige muligheder – en af dem 
er indkøbsmuligheder eller muligvis en købmand. 
Det har derfor været naturligt at koble dette projekt 
på et samarbejde med landsbyklyngen, om at finde 
en model, der kan give mulighed for adgang til dag-
ligvareindkøb for hele klyngen. Status er dags dato 
at vi har indsamlet ca. 500.000 kr. fra privatperso-
ner til opførelse af en ny bygning i Voerså. 

Formål
Bygningen skal have til formål at samle byen og 
hele området omkring Østkystens guld centralt – 
og give en sammenhæng med den nye kajakklub, 
udvidelserne ved havnen, samt den kommende 
reetablering af naturområdet i og omkring havnen 
med nyt stendige/stenrev og beplantning af ålegræs 
– og dermed samle interesse for natur og kultur 
centralt – og dermed danne en platform for fælles 
aktiviteter for hele området – eks. med mulighed 
for at holde udstillinger, idrætsdage, undervisning, 
koncerter og foredrag. 

Købmand/Erhverv
Der er dialog med forskellige erhvervsfolk omkring 
forpagtning af dele af bygningen, med henblik på at 
drive erhverv fra området. Eks. en café eller mindre 
restauration, men især en aktør, som har mulighed 
for at driver erhverv hele året rundt – fx en køb-
mand er et stort ønske. Foruden dagligdagsvarer vil 
der være mulighed for at købe lokale specialiteter/
råvarer fra området, most, blomster, æg, honning, 
grøntsager og kød mm. Ligeledes skal der gerne 
være mulighed for afhentning af medicin og pakke 

ind/udlevering. Foruden at fremme indkøbsmulighe-
der i byen, vil der også blive mulighed for at tilbyde 
vareudbringning udenfor byen. 
Det skulle gerne medføre, at der er arbejdspladser 
til ungarbejdere, men også senior/pensionistjobs 
har været drøftet samt mulighed for at drive en 
social-økonomisk virksomhed. 

Fremtidigt plan
I januar 2019 har der været afholdt fællesmøde 
med alle foreninger i byen og andre interessenter 
omkring det fælles projekt og om indholdet/funkti-
on af bygningen – samt økonomi, hvorefter der vil 
bliver arbejdet mere detaljeret med en realistisk 
byggeplan – dels i forhold til økonomi.

Økonomi
Der skal søges yderligere sponsorater, fonde og 
midler hjem til kulturhuset/projektet, da vi med de 
nuværende midler ikke har penge nok til at opføre 
det komplette projekt. Der er pt. økonomi til opførel-
se af bygningerne ud mod åen. I den sammenhæng 
ønskes der gerne hjælp fra Østkystens Guld i for-
hold til hvilke muligheder der er for at søge midler 
andre steder. Der er allerede udarbejdet et projekt-
udkast med beskrivelser af området og formål. 
Der arbejdes på flere modeller for opførelse af den 
resterende del af byggeriet, hvor eks. model B/C er 
den mest sandsynlige. 

• Forpagter af erhvervsdel selv indskyder kapital i 
byggeprojektet

• Forpagter indgår en lejekontrakt på eks. 5-10 
år, hvorefter at der optages byggelån baseret 
på denne. Med de nuværende låntyper vil en 
forpagter kunne leje lokalerne for 7-10.000 kr. 
om måneden, hvilket vil være afdrag på det lån 
der optages. 

• Der tildeles yderligere midler til kultur/byggeri-pro-
jektet fra fonde, virksomheder og privatpersoner.
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HANDLEPLANER FOR 
BØRN OG UNGE 
Arbejdsgruppen ”Børn og unge” har lavet handlepla-
ner på forskellige tiltag i forbindelse med Stensnæs-
skolen, Børnehuset Voerså og Voerså Fritidsordning. 
De 3 institutioner er klyngens eneste på deres om-
råde. Det giver en naturlig geografisk koncentration 
omkring Voerså på flere af aktiviteterne.

Gruppen har også taget initiativ til en række sociale 
initiativer på tværs af klyngens byer.

• Støttegruppe til børnehaven/skolen.
• Bedre samarbejde mellem børnehaven/skole/

fritidsordning.
• Deltagelse i Landsbyløbet 2019 af børnehaven 

og skolen.
• Mulighed for undervisning af Sæby Musikskole 

på Stensnæsskolen. 

Formål 
Formålet er, at oprette et større samarbejde mellem 
Stensnæsskolen Voerså, Børnehuset Voerså og 
Voerså Fritidsordning. Så som: fotografering, Lands-
byløbet, idrætsdag, Naturens dag, Havnens dag 
osv. Nogle emner, hvor vi tænker, at det kunne være 
oplagt at disse institutioner oparbejdede et samarbej-
de og afholdt disse dage i et fællesskab. Men også 
at vi som Børn- og Ungegruppe kan tilbyde at være 
ekstra hænder for skole, SFO eller børnehave, hvis 
der er brug for det til et arrangement eller lignende.

Vi vil også arbejde på, at få Sæby Musikskole, til at 
komme ud på Voerså Stensnæsskolen og undervi-
se eleverne. Evt. Kor eller instrument undervisning.
Vi vil være ressource- og idebank på tværs af dag-
tilbud og skole.

Udbytte vil være kommunens bedste skole, fritids 
og pasningstilbud

Målgruppe
Klyngens Børn og Unge. Men også at hjælpe per-
sonale/ledelsen af skole og børnehave, Sfo. 

Resultater
At en gruppe frivillige kan tilbyde at være ekstra hæn-
der for skole, SFO eller børnehave, hvis der er brug 
for det til et arrangement eller lignende. Men vi kan 
også arrangere events på tværs af dagtilbud og skole. 

Aktiviteter og implementering
På række dage kan der laves fælles aktiviteter sko-
le, SFO og børnehave: f.eks. Havnens dag: 25 maj
– totallisten over ”mærkedage” hvor der kan laves 
fællesarrangementer kan ses på handleplan på 
østkystensguld.dk

Tidsplan
Det implementeres henover efteråret 2019.

Bistand (økonomi)
Sparegrise til opsætning ved alle lokale arrange-
menter samt hos det lokale erhvervsliv. Hensigten 
er at de indsamlede midler skal bruges til at dagtil-
bud og skole kan ansøge om penge til oplevelser/
småarrangementer og aktivitetsredskaber.
Frivillig indbetalinger fra forældre.

HANDLEPLAN FOR 
FÆLLESSKABENDE 
AKTIVITETER
Der er to fællesskabende aktiviteter på tegnebrættet: 
”Fed” fredag og Bagagerumsmarked med salg af 
legetøj.

Formål
Formålet med begge aktiviteter er at styrke områ-
dets børns muligheder for at have fællesskab-ska-
bende aktiviteter i nærmiljøet. Her tænkes både 
på børn der bor i området og samtidigt er dette 
aktiviteter der kan tiltrække turisternes børn samt 
børn bosiddende andre steder

Målgruppe
Fed fredag: Børn i aldersgruppen fra ca. 5 år til og 
med 4. klasse
Bagagerumsmarked: Alle

Resultater
Resultatet vil være en mulighed for børn at mø-
des udenfor skole og SFO regi. Der er samtidig 
mulighed for at børn på tværs af skolevalg vil kunne 
mødes og at lære hinanden at kende.

Aktiviteter og implementering
Fed fredag: Hallen i Voerså kan være en mulighed.
Vi tænker denne aktivitet som en årlig tilbageven-
dende aktivitet. Fed fredag skal afholdes tre gange 
om året: i november, januar og i marts.

Bagagerumssalg: Vil blive afholdt henover forår/som-
mer. Tanken er at der skiftes mellem lokaliteterne 
Ørtoft, Præstbro, Lyngså og Voerså; således 4 baga-
gerumssalg fordelt på april, juni, august og oktober

Fremtidens ønsker
Frivillige til Fed fredag – evt. spejdere, idrætsfor-
eningen, klatrecenter der vil sælge slik etc.

Tidsplan
Fed fredag: Opstart november 2019
Bagagerumsmarked: Opstart 2019
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HANDLEPLAN LAN-
PARTY OG DAMEPARTY 
– NETWORKING MED 
DRINKS
Der er planer om to typer parties; LAN-party og 
Dameparty.

Formål
LAN-Party: For at imødekomme de unges behov for 
et fællesskab i nærområdet. 
Dameparty: For at samle- og opbygge et bedre 
sammenhold mellem mødre og kvinder imellem.

Målgruppe
LAN-Party: 5. kl. og op til 9. kl.
Dameparty: kvinder 18 år+

Resultater
Markere området over for omverdenen, som et 
attraktivt sted at bo, og hvor der er aktiviteter for 
forskellige aldre og målgrupper. 

Aktiviteter og implementering
En gang om året.

LAN-Party: Vi påtænker at kontakte 3-4 unge men-
nesker, som skal danne et underudvalg, og som 
skal være koordinatorer for projektet.

Dameparty: Afholdes i september og der vil være 
egen betaling. Arrangementet vil dække aftensmad 
og underholdning. 

Fremtidens ønsker
At begge parties bliver årligt tilbagevendende arran-
gementer, hvor det bliver en tradition at deltage.

Tidsplan
LAN-Party 2020
Dameparty 2019
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HANDLEPLAN FOR  
LEGEPLADS- 
AKTIVITETER
I Østkystens Guld er der et rigt foreningsliv med 
aktiviteter og faciliteter til børn og unge. Arbejds-
gruppen ønsker at sætte forskellige aktiviteter i 
gang, der kan øge kendskabet til de aktiviteter og 
faciliteter der er uden for ens egen landsby. 

De lægges ud med:
• Rundt i Østkysten Gulds foreningsliv
• Ture i naturen f.eks. med naturvejleder/biologi-

studerende for børn og unge

Formål
• Synliggørelse af de legepladsmuligheder samt 

foreningsliv, der findes i nærområdet.
• Danne relationer mellem børnefamilier via 

struktureret ”legeaftaler” på legepladserne i 
Østkystens Guld. I kalenderen registreres at der 
bestemte lørdage/søndage er leg på udpeget 
legeplads, som er forskellig fra gang til gang.

• Ture i naturen kan synliggøre overfor børn og 
unge, hvilke muligheder der findes, når man bor 
tæt på skov og strand.

Målgruppe
• Børnefamilier

Resultater
• Tættere relationer børnefamilier imellem.
• Tilflyttere bliver hurtigere opmærksomme på 

mulighederne i nærområdet.
• Tilflyttere bliver hurtigere en del af sammenhol-

det i området.

Aktiviteter og implementering
• Struktureret ”legeaftaler” på områdets legeplad-

ser. Registreres i Østkystens Gulds kalender, 
samt reklame på Facebook siden Østkystens 
Guld, så man bliver opmærksom på, at kalende-
ren findes. Derved vil beboerne i området selv 
kunne opsøge legeaftale arrangementerne.

• Åbent hus arrangement i områdets foreninger. 
Kræver, at alle foreninger i området tager aktivt 
del i dette, hvilket kan betyde en tilgang af med-
lemmer.

• Ture i naturen med naturvejleder/biologistude-
rende for børn og unge kan blandt andet være 
arrangement i skoven – hvilket dyreliv findes 
her – kan man evt. finde fodaftryk fra forskellige 
dyr og arrangement på havnen – hvilket dyreliv 
findes i havnebassinet/åen/stranden?

Tidsplan
• Struktureret legeaftaler på legepladserne. Kan 

forholdsvis hurtigt igangsættes, da det ikke 
kræver andet end registrering i kalender samt 
reklame på Facebook.

• Åbent hus arrangement. Kræver længere tid i 
forhold til at der skal laves aftaler med de enkelte 
foreninger, som skal være parat til at bruge res-
sourcer på arrangementerne.

• Ture i naturen med Bo Storm. Kræver aftale med 
naturvejleder/biologistuderende samt registrering 
i kalender samt diverse reklame. Afhængig af 
naturvejleder/biologistuderende kalender samt 
økonomisk bistand, da naturvejleder/biologistu-
derende skal have ”løn” for at afholde arrange-
mentet. Kan evt. kræve ”lidt” brugerbetaling, men 
omvendt ville det være rigtig godt, hvis arrange-
mentet kunne være gratis, da det vil være mere 
attraktivt for børnefamilierne i området.

Bistand (økonomi)
• Umiddelbart ville det eneste arrangement, der 

kræver økonomiske ressourcer være arrange-
menter med naturvejleder/biologistuderende.
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HANDLEPLAN FOR  
TURISME 
Turisme er et af de indsatsområder, hvor der endnu 
ikke er nedsat en arbejdsgruppe. Handleplanen er 
derfor også meget overordnet.

Formål
Formålet med dette projekt er at synliggøre områ-
dets mange tilbud af spisesteder, overnatningsmu-
ligheder, museer, arrangementer, aktivitets tilbud, 
natur og kulturhistoriske steder.

Målgruppe
Sommerhusgæster og endagsturister, lokalbefolk-
ningen og mulige tilflyttere.

Resultat
Der bliver mulighed for større omsætning i erhver-
vet, og der bliver større tilslutning til områdets 
arrangementer og aktiviteter, og der vil komme flere 
besøgende til de historiske steder. 
Der bliver mulighed for at etablere samarbejder 
(pakker) mellem aktørerne i turisterhvervet.

Geografisk placering
Det er primært området Voerså, Lyngså, Ørtoft, 
Stidsholt, Mølholt og Præstbro, der er ønske om at 
få belyst.

Konkrete aktiviteter/implementering
Der er i efteråret 2018 indsamlet data omkring 
mødesteder m.m. og der er påbegyndt udarbej-
delse af et årshjul for områdets aktiviteter og hvor 
alle arrangementer påføres – det vil kunne lette en 
fælles markedsføring. 

Hvem skal være med i projektet
Alle lokale foreninger og alle der har interesse i 
turisterhvervet.

IDÉ TIL HANDLEPLAN 
FOR INFRASTRUKTUR 
For dette indsatsområde er der endnu ikke nedsat 
en arbejdsgruppe. Der har været flere indsatser 
relateret til dette område i spil fx offentligt trans-
port; herunder brug af Flextaxa, mobil telefoni og 
bredbånd.

Den sidstnævnte har vi valgt at have fokus på, da 
det er et forholdsvis afgrænset område. For en stor 
del af klyngens husstande, er der i dag tilfredsstil-
lende bredbåndsforbindelse, der er dog i enkelte 
områder stadig store udfordringer. Denne idé til 
handleplan omhandler en indsats i forhold til at få 
afdækket hvor mange, og hvor der er husstande, 
der endnu ikke har en bredbåndsforbindelse.
Der skal så også undersøges hvilke alternative 
løsninger der kan være til bredbåndsforbindelser.

Denne kortlægning vil evt. kunne benyttes til:
• Evt. at lægge pres på bredbåndsudbyderne
• At lægge pres på politikkerne
• Det kan ofte være en fordel at være flere – hvilket 

netop også tanken med et klyngesamarbejde.
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HANDLEPLAN FOR 
KLYNGE-ERHVERVS-
NETVÆRK 

Formål
Formålet er at afdække om der kan være interesse 
for et netværk for virksomheder, landbrug og selv-
stændige erhvervsdrivende i klyngen. Et netværk 
evt. med det formål at sparre med hinanden, lave 
samarbejder, have et fælles talerør overfor omver-
den og kommunen og andet der har interesse.

Målgruppe
Alle i klyngen med et CVR-nummer.

Resultat
• Mere synlighed og større ”stemme” gennem fæl-

lesskab – måske lettere at få politiks indflydelse.
• Mere omsætning via samarbejde og evt. mere 

samhandel i klyngen ved at få kendskab til klyn-
gens tilbud.

• Hverdagen som selvstændig kan blive ”lettere” 
ved at sparre med andre ligesindede og ved evt. 
at få input via fælles arrangementer.

• Aftaler om fælles markedsføring af området og 
områdets muligheder erhvervsmæssigt.

Geografisk placering
Arrangementer skal afvikle på skift i hele klyngen- 
måske hos de erhvervsdrivende.

Konkrete aktiviteter/implementering
• Der skal tages kontakt til alle med CVR nummer.
• En arbejdsgruppe skal afdække om der er interes-

se for et netværk – og hvad det evt. skal indeholde.
• Der skal finde en tovholder til at ”drive” netværket.

Hvem skal være med i projektet
Der kan evt. hentes sparring fra Erhvervshus Nord i 
Frederikshavn.

HANDLEPLAN PÅ  
”FÆLLES IDENTITET, 
BOSÆTNING OG  
MARKEDSFØRING”
Fælles markedsføring er en af forudsætningerne for 
en fælles identitet i klyngen. 

Formål 
• Formålet er at synliggøre klyngens aktiviteter og 

arbejde på en fælles ”vi-følelse” i området, og 
herigennem stræbe efter, at alle får et ejerskab 
og tilhørsforhold til Østkystens Guld. Samtidig vil 
det også være en platform for at vise de kvaliteter 
og gode ting, der allerede findes i klyngen overfor 
nuværende beboere, virksomheder og potentielle 
tilflyttere.

• Det kan fx opnås ved oprettelse af fælles events 
og en kortlægning af fælles mødesteder. Der er 
tanker om at opstarte en café fx første torsdag i 
måneden. Tanken er, at alle fra klyngen indbydes 
til at mødes med andre fra klyngen og få en lille 
snak over en kop kaffe. Her kan nye ideer fødes – 
men vi kan også helt lavpraktisk få sat ansigter på 
hinanden i klyngen.

• Der er opstartet en kortlægning af mødesteder. 
Disse skal med tiden lægges på et interaktivt 
kort på hjemmesiden.

• Der er lavet en video for at markedsføre området. 
• Der arbejdes på en fælles folder, som kan bru-

ges til reklame for Østkystens Guld i forhold til 
nuværende beboere, tilflyttere samt turister.

• Der arbejdes på at lave fælles ”oplevelses-pak-
ker”, hvor der fx kan laves et samlet tilbud til en 
forening eller polterabendselskaber om en dag 
med klatring, kajak og overnatning. 

• Med tiden ønsker vi os en app, som endnu en 
platform, hvor vi kan dele begivenheder, forslag til 
vandreruter og nemt blive sendt videre til hjem-
mesiden. 
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Ud fra Borgerundersøgelsen og på de 
forskellige fællesmøder og borgermøder, 
er der fremkommet forslag til indsatser – vi 
har ikke haft tid og ressourcer til at tage alle 
med. Det betyder, at der er nogle ideer, der er 
”for gode ” til at blive glemt – men som ikke 
pt har ildsjæle, der har tid til at tage sig af 
dem på nuværende – for ikke at blive glemt, 
fastholder vi dem her, og har derved det håb, 
at når frivillige ildsjæle fra klyngen har energi 
til at igangsætte dem – så er de klar 

• En frivillige-bank med frivillige ”hænder” til opgaver 
i hele klyngen

• Udeliv og motion – herunder ridetur og MTB
• Forskønnelse af klyngen – herunder evt. nedrivning 

af bygninger og forskønnelse af områder og andet.

5. 
IDÉ-KATALOG TIL 

INDSATSOMRÅDER  
I FREMTIDEN
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HANDLEPLAN FOR  
BORGER-INVOLVE-
RINGSGRUPPENS  
OPGAVER
Formål 
Lave en folder med informationer om, hvad der er 
af faciliteter og aktiviteter i nærområdet. Folderen 
skal have billeder og ting fra nærområdet oplistet i 
punktform. Der skal stå, at yderligere oplysninger 
kan findes på hjemmesiden og Facebook.

Målgruppe
Lokale beboere og turister.

Aktiviteter og implementering
• Folderen skal ind på hjemmesiden, så man kan 

printe den ud.
• Borgerinvolveringsgruppen og Kommunikations-

gruppen skal lave det sammen.
• Styregruppen skal søge penge til arbejdet. 
• Folderen kan opsættes i ”Kukkasser” rundt omkring, 

også i sommerhusområderne. Den kan også ligges 
rundt om i forretninger og Bed and Breakfast.

• Tidsplanen
• Folderen skal være klar til sommersæsonen 2019.
• Vi kan lægge nogle foldere frem, når der afholdes 

arrangementer rundt omkring i Klynge-områderne 
og på Turistbureauerne i Sæby og Dronninglund.

• Der kan også være mulighed for at deltage, når 
der fx er Lyngså Marked.

• På længere sigt kan det være en idé at deltage i 
Forårsmessen.

Gennem hele projektet har vi samarbejdet 
med en borgerinvolveringsgruppe. Den har 
taget sig af, at få borgerne involveret i dels 
at få aktiviteter stablet på benene – men 
også i at få klyngens borgere samlet til fæl-

lesmøder, borgermøder mm. Denne gruppe 
har lavet en handleplan for de opgave, 
gruppen ser i den nærmeste fremtid for at 
få klyngen til at fortsætte sit liv med invol-
vering af frivillige fra hele klyngen.

6. 
BORGERINVOLVERING
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Kommunikationsgruppen i Landsbyklyngen 
Østkystens Guld har en væsentlig rolle også 
i fremtiden. Gruppen har det overordnede 
ansvar for kommunikationen på tværs til de 6 
landsbyer, som indgår i Østkystens guld samt 
det overordnede ansvar for kommunikatio-
nen ud af klyngen – det være sig i forhold til 
pressen og generelt i forhold til hjemmeside 
og Facebook.

Kommunikationsgruppen vil altid have tilknyttet en 
række grupper eller enkelt personer med opgaver 
der er i relation til gruppens ansvar. 

Formål med gruppen
• Er at formidle de budskaber ud som Østkystens 

Guld arbejder med til de rigtige mennesker på 
det rigtige tidspunkt.

• At oplyse samt informere om de generelle aktivi-
teter, der forgår i Østkystens Guld, og være klar 
til at vurdere hvad der skal i avisen eller i andre 
medie som evt. TV. 

• Pressemeddelelser eller en plan for nye tiltag i 
klyngen og god omtale.

• At hjælpe med, at der er en løbende strøm af 
nyheder på hjemmesiden og på Facebook.

• At være bindeled mellem de øvrige grupper.
• Ekstern kommunikation: Visuel identitet kommu-

nikation udadtil.
• Intern Kommunikation: Den daglige information/

kommunikation i Østkystens Guld og mellem 
medarbejdere og frivillige. 

• Der afholdes kvartalsvis møder i kommunika-
tionsgruppen. Bestyrelsen og andre relevante 
aktører bliver informeret via referat fra møderne. 

• Kommunikationsgruppen skal ramme bredt i 
lokalbefolkningen samt turister og gæster, ja alle 
som kan have en interesse i vores område.  

Hvilke kommunikationskanaler  
er i gang?
• Der er lavet en Facebook side, som har kørt siden 2017, 

hvor efter der er oprettet en Facebook gruppe sidste i 
2018, så lokalbefolkningen selv kan synliggøre deres 
arrangementer eller andre relevante opslag. 

• Der er ligeledes lavet en hjemmeside på domænet 
østkystensguld.dk, hvor de 6 landsbyers kalendere 

bliver styret fra, så vi undgå flere arrangementer på 
den samme dag, samtidige giver det også alle et 
overblik om det, som sker i området.

• Informationer om området finder for de lokale 
og gæster på hjemmesiden som indeholder: 
erhverv, turister, foreninger, natur, mødesteder, 
kultur/fritid, dagtilbud/skoler.

Hvad så fremover?
• Flere foreninger og erhvervsdrivende i området 

har lavet en hjemmeside under vores hjemmesi-
de og flere kommer til. Derved bliver hjemmesi-
den besøgt oftere og kendskabet til siden stiger.

• Der arbejdes på at få en optimal organisering 
på den interne kommunikationsgruppe, hvem og 
hvad vi skal. Der har været udfordringer med at 
finder frivillige til disse opgaver.

• Der arbejdes også med at optimere kommuni-
kation imellem de forskellige arbejdsgrupper. 
Hvordan vi kan hjælpe hinanden med at kommu-
nikere vores fælles budskaber?

• Der forsøges med etablering af gruppen ”lokale 
Superbrugere til hjemmesiden” for herved at sikre, 
at hver gruppe selv kan lægge arrangementer ind 
på kalenderen.

 
Fremtidens ønsker
• App til stier og til området; muligvis gennem den 

App, der er tilknyttet vores hjemmeside.
• Markedsføring af området i fremtiden er og bliver 

en vedvarende opgave som også skal varetages 
– det skal sættes i ”system”.

• Elektroniske by portaler til hver by, som skal infor-
mere om events og arrangementer, da vi tror det 
er fremtiden. Det er en løsning, der kræver en del 
”økonomi”, så behov og indsats skal afdækkes.

• At vi bliver førende indenfor elektronisk information.
 
Tidsplan
• Det er en løbende proces hvor der hele tiden 

kommer nye opgaver og nye tiltage til gruppen, 
men det praktiske med at få en ”rød tråd” igennem 
kommunikationsopgaven forventer vi er på plads I 
slutningen af 2019.

• Diverse App forventes færdigt foråret 2020.
• Elektronisk by portal håber vi kan stå klar med 

sommeren 2021.

7. 
KOMMUNIKATIONSGRUPPEN

I ØSTKYSTENS GULD 
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Foreningens logo tilhører foreningen. Men 
alle – både medlemmer og andre interesse-
rede, som opretter events eller tiltag i vores 
område, må bruge logoet. Vi forestiller os, 
at det kan bruges i markedsføringsmateriale, 
ansøgninger om midler, på hjemmesider 
o.l. Det er selvfølgelig vigtigt, at både 
events og tiltag understøtter foreningens 
vision. 

Logoet kan findes på østkystensguld.dk som en pdf 
fil under fanen: Landsbyklyngen.

BRUG AF ØSTKYSTENS 
GULD VIDEOFILM
Videoen tilhører foreningen. Vi vil gerne opfordre 
alle til at bruge den til markedsføring af events eller 
i markedsføring. Videoen findes på østkystensguld.dk. 
Brug den i alle de sammenhænge, hvor den giver 
mening og hvor formålet understøtter visionen for 
området. 

8. 
BRUG AF ØSTKYSTENS

GULDS LOGO

Det er besluttet, at Landsbyklyngesamar-
bejdet overgår til en forening, når projektet 
slutter den 21/3 2019. Den dato er også 
dagen for den stiftende generalforsamling 
for den nye forening ”Landsbyklyngen 
Østkystens Guld”.

I forbindelse med oprettelse af en forening med navnet 
Østkystens Guld skal der vedtages et sæt vedtægter.

Heraf vil det fremgå:
• Foreningen skal være bindeled for de seks 

områder som landsbyklyngen omfatter og bl.a. 
have til formål at gøre det samlede område til et 
bedre sted at bo, at flytte til og at besøge som tu-
rist. Foreningen skal endvidere støtte op om det 
fælles og koordinerende i området.

• Enkeltpersoner, husstande, foreninger, institutioner og 
erhvervsdrivende kan være medlem af foreningen.

• Foreningen ledes af en bestyrelse på syv personer. 
De to første år sørger man ved valget af bestyrel-
sesmedlemmer for, at alle områder er repræsente-
ret. Efter to år forventes det, at hele området føles 

som en sammentømret organisation, og derfor vil 
valget af bestyrelsesmedlemmer foregå frit. 

• Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte under-
udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af af-
grænsede opgaver. For hvert udvalg og for hver 
arbejdsgruppe fastsættes handleplan, kompeten-
cer og økonomiske rammer.

• Vi har hentet inspiration til organiseringen i Triolo-
gi-princippet. En organisering med en flad struktur 
og stor fleksibilitet i udvalgsopbygningen. En or-
ganisering der tager hensyn til de nye tendenser, 
der er i spil i vores frivillige liv i Danmark i disse år.

• Vedtægterne vil i den fulde længe kunne findes 
på østkystensguld.dk

KOMMUNENS ROLLE 
FREMOVER
• Projektet vil fremover have en kontakt ind i 

Frederikshavn Kommune gennem landdistrikt-
skoordinatoren.

• Kommunen vil 4 gange årligt deltage i møder 
med bestyrelsen for landsbyklyngen.

9. 
ORGANISERINGEN 

FREMOVER 
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FUNDRAISINGØKONOMI

ORGANISERING I 
ØSTKYSTENS GULD

KONTAKT- 
OPLYSNINGER
Kontakt Landsbyklyngen Østkystens Guld på  
oestkystensguld@gmail.com
Mere info på østkystensguld.dk

STYREGRUPPEN  
– GENERALFORSAMLINGSVALGT

KOMMUNIKATION

FACEBOOK PRESSE MATERIALERHJEMMESIDE

BØRN OG UNGE

STØTTE-GRUPPE  
TIL SKOLE M.M. DAMEAFTEN LAN PARTYLEGEPLADS- 

AKTIVITETER

BORGERINVOLVERINGSGRUPPEN

FOLDER FASTELAVNSFEST FRIVILLIGBANK

UDELIV  
OG MOTION

VANDRETURE  
OG STIER NATUR MTB

TURISME

AUTOCAMPER

INDKØB 

BOSÆTNING

GRUPPE MED
HANDLEPLAN

ERHVERVS- 
NETVÆRK

IKKE ETABLERET  
GRUPPE

SYMBOLFORKLARING

Østkystens Guld
Voerså • Lyngså • Præstbro • Mølholt • Ørtoft • Stidsholt
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