
Årsmøde/dialogmøde med Distriktsrådene i Syddjurs Kommune 2016 

Referat 

Velkomst ved Kristine Bille (Formand for Plan, udvikling og kulturudvalget) 

 

”Vi gør det sammen” – om arbejdet med at udmønte Byrådets vision samt tanker om samskabelse og 

partnerskab ved Poul Møller (Direktør) 

- Hvordan vil vi som Kommune/Byråd arbejde sammen med borgerne? ”Vi gør det sammen”, Vi skal 

finde de gode løsninger sammen.  

- Når en givet sag har været for kommunen/Byrådet falder en afgørelse, som henviser til en paragraf 

(på baggrund af denne paragraf er afgørelsen truffet). I forhold til tidligere er videreforløbet nu, at 

der ved en negativ afgørelse tages en dialog om ”hvad gør vi så?” 

- Distriktsrådene skal spotte de gode projekter, det er jeres opgave at se mulighederne. 

- Kommune/Byråd vil gerne arbejde på en bedre dialog. 

- Systemet fungerer sådan at det offentlige kun kan yde et stykke af vejen, så skal de lokale tage over 

og der skal skabes et samarbejde. 

 

Status, hvad er sat i søen – om statslige puljer, landsbyklynger V2, landsbyfornyelsespulje mm. ved Allette 

Skov Hansen (Tovholder for kontakten til distriktsrådene) 

- Landsbyklyngeprojektet ny ansøgningsfrist d. 1. maj 2017 

- Landsbyfornyelse – fokus forsamlingshuse. 

- Enkeltbygningsregistrering – fokus på bevaringsværdige sammenhænge.  

- Genforeningssten – genfortælling af historien. 

- Gentænk landsbyen – landsbytræf i Syddjurs i 2018. 

- Stationsforbedringer. 

- Områdefornyelser – ansøgningsfrist 7. jan. 2018. 

- Distriktsråd – har vi den rigtige geografiske inddeling (ønske indgivet af Pindstrup). 

 

LAG Djursland – spontant indslag ved Helle Breindahl (Koordinator) 

- Arbejder for at skabe/bevare arbejdspladser samt at gøre det attraktivt at bo på Djursland. 

- Der er penge at søge, frist d. 19. jan. 2017 (eneste frist). 

 

Kulturby 2017 – om Syddjurs involvering og om hvordan Kulturby 2017 smitter af i Syddjurs. Ved Lene 

Bjarke Skov (Teamleder for kulturafdelingen)  

- Århus er hovedby, men alle regioner spiller med. 

- Syddjurs spiller med med ca. 16 projekter fordelt på 3 kategorier: 

o Natur og bevægelse 

o Form og udtryk 

o Børn og unge 



- 3.-4. jan. kommer der et tillæg i lokalavisen med program for første halvår. 

 

Branding ved Ole Bjarke (kommunikationskonsulent) 

- Der er igangsat en kampagne. 

- Ny strategi vedtaget i foråret. 

- Man søger unge familier i flyttefasen, familier i overvejelsesfasen. 

- Læs/se mere på www.syddjursdetdertaeller.dk  

- Der er lavet/laves gerne flere lokale tiltag/events i forhold til bosætning. Har man ønsker vil de 

gerne hjælpe fx med portrætfilm af områder o.lign. Der ligger et møde d. 7. feb. 2017 hvis man 

gerne vil have lavet en film for sit område. 

 

Kolind distriktsråd – fortæller om konkrete projekter og kulturelle tiltag. 

- Lang billedserie om diverse projekter. 

- Opbygning af distriktsrådet var med repræsentation af forskellige instanser som fx 1 fra 

handelsforeningen, 1 fra idrætsforeningen, 1 fra ældrerådet osv. denne opdeling var skrevet ind i 

deres vedtægter. 

 

Halling distriktsråd – fortæller om deres folkepark. 

- Flot projekt 

- Bygget op over 3 faser 

- Der arbejdes stadig på at samle penge til de sidste to halvdele af projektet. 

 

Knebelsbro – Mols i udvikling 

- Video om frivillig projektledelse til inspiration om foreningsfornyelse.  

 

Samskabelse som forudsætning for levende landsbyer – om begrebet samskabelse som en forudsætning 

for landsbyers udvikling og overlevelse. Steffen Damgaard (fra Landdistrikternes fællesråd) 

- Landdistrikternes fællesråds mission: At være praktisk gris i forhold til at dele den viden de samler 

ind bl.a. på www.landogliv.dk 

- Landdistrikternes fællesråds vision: At skabe ballance mellem land og by. 

- Måden at gøre det på kan sammenlignes med de gamle tingsteder, det er vigtigt at få alle aktører i 

spil, alle skal med, ”vi løfter i flok”. 

- Keyword: Dialog! 

- Hvordan skabes de gode relationer? De skabes i foreningsliv. Man skal have nye og yngre borgere 

med, de skal lære at arbejde sammen om noget. 

- Det er vigtigt at trække samme vej når man arbejder på et projekt, der må dog indgås 

kompromisser, ikke alle kan/vil være med. 

- Udfordringerne bliver så: 

http://www.syddjursdetdertaeller.dk/


o At holde sammen 

o At få alle med 

o Modstand 

Værktøjet til at komme gennem disse udfordringer i et projekt er DIALOG. 

- Der skal skabes relationer mellem borgere, embedsmænd og politikere, der skal være konstant 

dialog mellem disse 3 enheder. 

- Hvad laver lokalråd i forhold til samskabelse?  

o Samler lokalområdet. 

o Udviklingsplaner. 

o Dialog med kommunen. 

- På et projekt er man nødt til at have en plan/mission: 

o Hvor vil vi hen (vision) 

o Strategi. 

o Taktik. 

o Handling. 

Hvis du ikke ved hvor du vil hen, er det lige meget hvilken vej du går! 

- Kommunen har brug for en handlingsplan fra jer, så de ved hvor i vil hen – Har i en plan er det 

meget nemmere at komme igennem til kommunen.  

 

Afsluttende fællesspisning med dialog ved bordene og efterfølgende fællesspørgsmål styret af Kristine 

Bille. 


