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Indledning & baggrund

Projektidé
Den overordnede idé bag ”Midt-
punkt som omdrejningspunkt” er at  
skabe et fælles landsbysekretariat 
for Skelund og Veddum. Sekreta-
riatet skal have til huse i det eksi-
sterende medborgerhus ”Skelund 
Midtpunkt”. 

Landsbysekretariaet har som pri-
mære opgave at servicere de fri-
villige kræfter og foreninger i lo-
kalområdet. Det skal fremme og 
koordinere eksisterende såvel som 
nye initiativer og projekter, som bi-
drager til at styrke lokalsamfundet 
socialt som fysisk. 

Sekretariatet skal endvidere arbej-
de for at styrke sammenhold, kom-
munikation, integration og gensidig 
inspiration på tværs af sociale, kul-
turelle, alders- og erhvervsmæs-
sige skel.

Landsbysekretariatet har konkret 
tre hovedarbejdsområder. Jf. il-
lustrationen med de tre cirkler på 
side 4.

De tre hovedarbejdsområder er:
•	 Servicering af de frivillige kræfter 

I Skelund og Veddum har man set styrken i at stå sammen om et projekt til gavn for alle:  Til gavn 
for alle foreninger, til gavn for alle generationer, til gavn for erhvervslivet, for miljøet, for fælleska-
bet og for selvtilliden.   

Historien i Skelund og Veddum har indtil nu været præget af et stærkt frivilligt engagement, men 
også af store sociale problemer. De frivillige kræfter i området kæmper bravt for at vende den ne-
gative socialecirkel til en positiv cirkel, men kampen foregår i modvind og op ad bakke. 

Der skal derfor noget ekstraordinært til for at skabe et selvforstærkende drive, der kan generer 
vækst og udvikling i området. 

Et Landsbysekretariat kan være den ekstraordinære støtte til de frivillige kræfter i Skelund og Ved-
dum, som gør den store forskel.  

•	 Skelund-Veddum Energiforsøgsby
•	 Byfornyelse og byforskønnelse 

Disse overskrifter dække bl.a. over 
fundraising, markedsføring, admi-
nistration af udviklingsfond til op-
køb og istandsættelse af mislige-
holdte boliger i området m.v. 

oPstartsstøtte  1 år
Konkret søges LAG-Himmerland 
om opstartssøtte i ét år. Støtten 
går primært til ansættelse af en 
landsbyudviklingskoordinator samt 
mindre projektansætterlser til eks-
perthjælp. Derudover søges støtte 
til lidt inventar og markedsføring. 

Landsbyerne skeLund 
og Veddum 
Landsbyerne Skelund og Veddum 
ligger i det syd-østlige hjørne af 
Himmerland, ca. 5 km. syd-vest for 
Øster Hurup og 5 km. nord-øst for 
Hadsund. Begge landsbyer har ca. 
500 indbyggere og er beliggende 
i Mariagfjord Kommune samt Re-
gion Nordjylland.  

Byernes afsides beliggenhed i for-
hold til den østjydske transportkor-

ridor betyder at adgangen til ar-
bejdspladser er ringe. Det bevirker 
bl.a. at gruppen af potentielle hus-
købere er forholdsvis lille, hvorved 
der opstår problemer med usælge-
lige tomme huse som forfalder. 

Dette	har	afledt	effekt	på	de	socia-
le forhold i byen og befolkningens 
ressourcer, hvilket har yderligere 
effekt på mange andre forhold i 
byen. 

For Skelund-Veddum området vil 
det blive meget vanskeligt at opnå 
en varig positiv udvikling og vækst. 
Byernes borgere vil sandsynligvis 
også i fremtiden komme til at kæm-
pe for at undgå en nedadgående 
spiral. 

Det er derfor vigtigt, at sørge for 
at ”ildsjæle-faktoren” og de men-
neskelige ressourcer i byerne er 
tilstede, og at disse kræfter ska-
ber synergi i kraft af en høj grad af 
samarbejde. 

Derudover vil en massiv byforny-
else af begge byer betyde en mar-
kant forbedring af mulighederne for 
at tiltrække ressourcestærke fami-
lier til området.     
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Projektets forhistorie
Projektet ”Midtpunkt som omdrej-
ningspunkt” er en udløber af den 
udviklingsplan, som blev udar-
bejdet for Skelund og Veddum 
fra efteråret 2008 til forår 2009 - i 
tæt samspil med lokalområdets 
bogere.

Udviklingsplanen som kan ses på 
www.skelund-veddum.dk peger 
på at der skal arbejdes inden for 
nedenstående 6 indsatsområder:

•	 Organisering og mobilisering af 
de frivillige kræfter

•	 Byforskønnelse og byudvikling
•	 Natur og rekreative områder
•	 Skelund-Veddum Energifor-

søgby
•	 Aktiv fritid og livslang læring
•	 Promovering, PR og informa-

tion 

Efter færdiggørelsen af udvik-
lingsplanen har man organiseret 
sig i fokusgrupper indenfor hver 
enkelt indsatområde. Fokusgrup-
perne har arbejdet videre med at 
søge at realisere de mange pro-
jekter og visioner, som er beskre-
vet i udviklingsplanen. 

Denne projektbeskrivelse er bl.a. 
et resultat af det arbejde som er 
udført i grupperne som arbejder 
med byfornyelse og byudvikling, 
organisering og mobilisering af 
de frivillige kræfter samt Skelund-
Veddum Energiforsøgsby. 

Et landsbysekretariat ses som 
den nødvendige organisation og 
base der skal til for at ovennævn-
te projekter kan blive en realitet. 

fakta om Veddum
•	 Boliger i Veddum: 207
•	 Indbyggertal i Veddum: 496 
•	 Veddum er i kommuneplan 2000-

2012 udnævnt til lokalcenter i fæl-
lesskab med Skelund. 

•	 Veddums opland 
omfatter:Vandkæret, Bundhaven, 
Kæret, Haven, Hylt, Sandskredet, 
Rønholt, Trommelholt, Møllen, Mo-
sen, Vorn, Tornskær & Håndvad.

•	 Vandforsyning: Veddum Vandværk 
& Rønholt Vandværk.

•	 Varme: VSV Kraftvarmeværk.
•	 Busser:	 Rute	 55	 •	Aalborg	 –	 Had-

sund
•	 Erhverv ekskl. landbrug: 14 
•	 Detailhandel: 4
•	 Institutioner: 2 

fakta om Skelund
•	 Boliger i Skelund: 235
•	 Indbyggertal i Skelund: 478 
•	 Skelund er i kommuneplanen 2000-

2012 udpeget som lokalcenter i fæl-
lesskab med Veddum. 

•	 Skelunds opland omfatter: Under 
bakken, Mølbakken, Brohuse og 
Udflytterne.

•	 Vandforsyning: Skelund Vandværk.
•	 Varme: VSV Kraftvarmeværk og in-

dividuel opvarmning.
•	 Busser:	 Rute	 55	 •	Aalborg	 –	 Had-
sund,	Rute	58	•	Aalborg	-	Hobro

•	 Erhverv ekskl. landbrug: 14 
•	 Detailhandel: 6
•	 Institutioner: 2 

Skelund-Veddum

www.skelund-veddum.dk

Borgernes udviklingsplan for 

To byer - ét lokalsamfundMassiv områdefornyelse Skelund-Veddum som Engergiforsøgsby
Himmerlands LæringsCenter SKUM
Skelund-Veddum MultiCenter
Skelund-Veddum Natur- og Sportspark

Fra ælling - til smuk svane  
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Mere om projektets indhold 

arbejdsområde 3:
skeLund-Veddum 
energiforsøgsby
koordinering og administration af 
energiforsøgsby-projektet.  

arbejdsområde 1:
serVicering af de 
friViLLige krÆfter 
Servicering og støtte 
til de frivillige kræfter og 
organisationer, herunder:
- fundraising
- markedsføring
- lokaleadministration
- hjemmeside
- nyhedsbrev
- sekratiatsopgaver 

LANDSBy- 
SEKRETARIATET

SKELUND &
VEDDUM

 

arbejds-
område 2:
byfornyeLse og
byforskønneLse 
Koordinering og 
administration af by-
fornyelse i området. 
- Administration af 
udviklingsfond til 
opkøb og istandsæt-
telse af ejendomme 
m.v.

fra Vision tiL VirkeLighed
Udviklingsplanen for Skelund-Ved-
dum beskriver en række visoner og 
konkrete projekter, som er opstået 
på baggrund af borgernes store ar-
bejde og engagement. 

Projektlisten på side 5 er hentet fra 
udviklingsplanen. Den udgør en 
samlet prioriteret oversigt over alle 
de projekter som er beskrevet i ud-
viklingsplanen.

Udviklingsplanen har pt. været fær-
dig i godt et halvt år. Siden da er der 
gjort meget for at realisere planen. 
Man har i Veddum Landsbylaug og 
Skelund Landsbyforening været 
bevidste om, at søge at holde ”gry-
den i kog”. 

Som alle hidtidige erfaringer med 
frivillige kræfter viser, har man 
også i Skelund-Veddum måtte er-
kende, at det kan være svært at 
opnå konkrete resultater. 

Lysten, evnen og engagementer 
er tydeligvis tilstede, men tiden og 
ressourcerne bliver hurtig knappe, 
når familie og arbejde skal passes 
ved siden af det frivillige arbejde. 

Et landsbysekretariat vil være den 
nødvendige støtte og ressource, 
som kan sikre at visionerne i udvik-
lingsplanen bliver til virkelighed, og 
at ildsjælene i lokalområdet forbli-
ver motiveret og engageret. 

forVentet resuLtater 
Det er ikke urealistisk, at der på sigt 
kan oprettes 5 stillinger  i landsby-
sekretariatet. 

To/tre stillinger bliver alene projekt-
administration af de store projekter 
der vil blive søgt midler hjem til. 

Der vil bl.a. blive søgt midler hjem 
fra EUDP i forårspuljen (her ligger 
300 mio kr. i denne ansøgningsrun-
de). Derudover vil puljer som Høj-
teknologifonden, ForskEL 2010, 
ForskVE 2010, ForskNG 2010, 
ELFORSK 2010 og Det Strategi-
ske Forskningsråds pulje for bære-
dygtig energi og miljø blive ansøgt 
- samt mange andre. 

fremtidige samarbejds-
Partere
For at gøre sig gældende i oven-
nævnte puljer er det nødvendigt at 
have høje ambitioner og dermed 
også at have den nødvendige eks-
pertise tilknyttet. 

På den baggrund vil der blive søgt 
samarbejde med seriøse og ambi-
tiøse forskere, erhvervsrådgivere, 
konsulenter, virksomheder og myn-
digheder. 

Konkret vil der blive taget kontakt 
til Mariagerfjord Kommune, Aal-
borg	 Universitet,	 Konsulentfirmaet	
PlanEnergi, CEMTEC (Center for 
enegi-	og	materialeudvikling)	m.fl.

nuVÆrende samarbejds-
Partere 
Projektet er bredt forankret, idet 
det er opstået som et samar-
bejdsprojekt mellem erhvervslivet 
og foreninger i området. 

Bag projektbeskrivelsen står såle-
des Veddum Landsbylaug, Ske-
lund Landsbyforening, Skelund 
Midtpunkt I/S, Virksomhedscenter 
Øst - privat arbejdsmarkedstilbud, 
”Energigruppen” fra Veddum, 
Projektværkstedet VærumZeidler 
samt Jan Vestergaard (koordina-
tor for projekt ”Kultur i landdistrik-
terne”. 
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Projekt- og tidsplan - Udviklingsplan SkelundVeddum
Indsatsområde 1: Organisering og mobilisering af frivillige kræfter

Oprettelse af fælles hjemmeside og aktivitetskalender
Oprettelse af SkelundVeddum Fællesråd
Oprettelse af SkelundVeddum Udviklingsfond
Etablering af "Ildsjæle- og frivillighedsdatabase

Indsatsområde 2: Byforskønnelse og byudvikling
Kontakt til og forhandling med kommune vedr. helhedsorienteret byfornyelse
Design af og opsætning af byporte 
Igangsættelse af kampagne for forskønnelse af facader og forpladser 
Uddeling af årets facadepris - vind en rejse
Uarbejdelse af saneringsprogram for helhedsorienteret byfornyelse 
Design og etablering af udsigtstårn og varetegn
Udskiftningsplan for gadeinventar (lysarmatur, skraldespande, steler mv)
Byggemodning af ny udstykning i Skelund
Etablering af torveplads i Skelund.
Etablering af torveplads i Veddum
Områdebyfornyelse - udførelse 
Byggemodning af ny udstykning i Veddum

Indsatsområde 3: Natur og rekreative områder
Udarbejdelse af beplantningsplan for hele byen 
Allébeplantning langs byens gader og veje
Fodboldgolfbane, bueskydning mv på Teglbakkevej 
SkelundVeddum Natur- og sportspark etape 1: Skibakke mv
SkelundVeddum Natur- og sportspark etape 2: Sø
Etablering af ride- og sansecenter på Teglbakkevej 
SkelundVeddum Natur- og sportspark etape 4: Park og udendørs undervisning
SkelundVeddum Natur- og sportspark etape 5: Byskov og hulebyggerskov
SkelundVeddum Natur- og sportspark etape 7: MultiCente

Indsatsområde 4: Skelund-Veddum Energiforsøgsby
Oprettelse af styregruppe for SkelundVeddum Energiforsøgsby 
Udarbejdelse af strategi og handlingsplan 
Kontakt til relevante samarbejdspartere
Ansøgning om diverse tilladelser 
Fundraising
SkelundVeddum Natur- og sportspark etape 3: Forsøgsby fase 1
Energirigtig renovering af eksisterende bebyggelser 
SkelundVeddum Natur- og sportspark etape 6: Forsøgsby fase 2
SkelundVeddum Natur- og sportspark etape 8: Forsøgsby fase 3
SkelundVeddum  Danmarks Energiby nr. 

Indsatsområde 5: Aktiv fritid og livslang læring 
Oprettelse af aktivitets- og festudvalg 
Udarbejdelse af aktivitetskalender 
igangsættelse af diverse aktiviteter: F.eks. hundetræning, arobic mv. 
Nedsættelse af styregruppe for SKUM - Himmerlands Læringscenter
Kontakt til relevante samarbejdspartere
Udarbejdelse af strategi og handlingsplan for SKUM 

Implementering af strategi for SKUM
Indsatsområde 6: Promovering, PR og information

Udarbejdelse af markedsføringsstrategi 
Messestand ved julemarkedet
Etablering af fælles hjemmeside 
Udnævnelse af markedsføringskoordinator
Etablering af opslagstavle i hver by 
Udarbejdelse af  brochuer 
Videreudvikling af nyhedsbrev

2021-30 2031-2040 2041-20502009 2010 2011-15 2016-20

Mere om projektets indhold landSbySekretariatetS opgaVer 
at gøre ViSionerne og projekterne i Skelund-Veddum udViklingSplan til Virkelighed

Denne tabel udgør en oversigt over de projekter og tiltag som er konkretiseret i Skelund-Veddum udviklingsplan.
Projekternes realisering er afhængig af private, politiske og økonomiske interesser, hvorfor tidsplanen ikke kan fastlægges 
endelig på nuværende tidspunkt. Landsbysekreatiatets opgave bliver at hjælpe borgerne i Skelund og Veddum med at få 
projekterne reliseret. 
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Arbejdsområde 1:
Servicering af de frivillige kræfter

  

 

iLdsjÆLe og samarbej-
de er aLfa omega
Som tidligere beskrevet er initiati-
vet og fællesskabsfølelsen i både 
Skelund og Veddum stor. 

Skelund Midtpunkt, springvandet 
i Veddum, købmanden i Skelund, 
fællesspisning i Salen, Ungdoms-
klubben, Omsorgsklubben for æl-
dre, kirsebæralléen og Steelbandet 
er blot nogle få eksempler af man-
ge på hvad, der kan komme ud af 
borgernes initiativ og samarbejde. 

Der	er	dog,	som	 i	de	fleste	andre	
landsbyer, en tilbagevendende ud-
fordring med at få andre end ”Tor-
denskjolds soldater” engageret. 

Borgerne i Skelund og Veddum 
er på den baggrund meget bevid-
ste om, at hvis en positiv udvikling 
skal opnås og bevares, så skal der 

gøres en målrettet, systematisk 
og løbende indsats for at ”puste til 
ildsjæle-ilden” i de to byer. 

Samtidig er det vigtigt, at de kræf-
ter	 som	 findes	 i	 byen	 arbejder	 i	
samme retning og at man ser hin-
anden som medspillere og ikke 
modspillere. 

Landsbysekretariatets 
roLLe
Landsbysekretariatet skal på den 
baggrund fremme og koordinere 
eksisterende såvel som nye initiati-
ver og projekter, som bidrager til at 
styrke lokalsamfundet socialt som 
fysisk. 

Sekretariatet skal endvidere arbej-
de for at styrke sammenhold, kom-
munikation, integration og gensidig 
inspiration på tværs af sociale, kul-
turelle, alders- og erhvervsmæs-
sige skel.

skaffe det økonomiske 
fundament
Vi ved alle, at gode intentioner ale-
ne ikke kan gøre det. Derfor er den 
vigtigste opgave for landsbysekre-
tariat at søge midler fra fonde, pul-
jer, offentlige kasser o.l. til gennem-
førelse af de mange projekter. 

Landsbysekretariatets personale 
vil	 hovedsagelig	 blive	aflønnet	 via	
konkrete projekter. Personalet vil 
således være motiveret for løben-
de at søge nye midler hjem til pro-
jektansættelser. 

På sigt vil realisering af de mange 
projekter i området sandsynligvis 
give mulighed for at fastansatte et 
par medarbejdere. 

skabe de fysiske ram-
mer 
I første omgang er det ikke nødven-
digt at foretage de store ombygnin-
ger, for at skabe gode fysiske ram-
mer for landsbykontoret. 

Der er lavet aftale med Skelund 
Midtpunkt I/S om at leje et pas-
sende lokale. Kontoret skal males 
og der skal isættes lås, men ellers 
er	det	umiddelbart	indflytningsklar.	

I løbet af projektperioden er hen-
sigten at få udarbejdet et visionært 
renoveringsprojekt for Skelund 
Midtpunkt samt at søge midler til 
projektet. I den forbindelse vil det 
være nærliggende at søge støtte 
hos Lokale- og Anlægsfonden. 

Kontoret skal indrettes og bruges, 
så det også efter støtteperioden 
vil kunne komme byens borgere til 
gode, uanset om der fortsat er mu-
lighed for lønnet arbejdskraft eller 
ej. Kontoret indrettes med diverse 
IT-faciliteter, som også vil kunne 
bruges på anden vis, eksempelvis 

Da Andelskassen lukkede i Skelund blev bygningen købt af en 
gruppe borgere, der med ildhu og energi indrettede stedet, som 
blev til Skelund Midtpunkt. Hovedaktiviteten i Skelund Midtpunkt 
er Skelund Time, hvor der hver fredag er åben bar med frivillige 
som skiftende personale. 

Foruden det faste indslag hver fredag byder Skelund Midtpunkt 
på diverse arrangementer. Gennem de seneste år har det blandt 
andet været: Fastelavn, Kulturaften i samarbejde med byens øv-
rige foreninger, Husets dag, Kunstudstilling, Halloween for børn, 
Juleøllets frigivelse, Ingers brunkål, Siggi aften, ølsmagning, port-
vinsaften og sidst men ikke mindst det efterhånden traditionelle 
Nytårstaffel . 

I bestyrelsen er der overvejelse om at forsøge med andre og nye 
arrangementer, for Skelund Midtpunkt er konstant på jagt efter 
tiltag, der kan få folk af huse til en hyggelig aften med venner og 
naboer og hele byens indbyggere.

Skelund midtpunkt 
- et ekSempel på SeriøSitet, Vilje og eVne  
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til undervisning og eventuelt for an-
dre brugere af internet mm. 

gribe boLde og sikre 
fremdrift
Mange gode ideér og projekter 
som er opstået i frivilligt regí ender 
tit med en langsom død. En indkal-
des til et møde, en opringning, en 
forespørgelse er ofte det eneste 
der skal til, for at holde frivillige pro-
jekter i fremdrift. 

Andre projekter når aldrig at blive til 
andet end en bold som blev kastet 
i luften. Ikke alle bolde skal i spil 
med det samme, men det vigtigste 
er, at de gode ideér ikke bliver tabt. 

Landsbysekretariaet skal derfor 
have fokus på at gribe de bolde 
som bliver kastet samt at sikre 
fremdrift. 

etabLering af friViLLig-
hedsdatabase 
Som et redskab til bl.a. at få fat i 
flere	 frivillige	 er	 landsbysekreta-
riatets opgave at etablere en ”frivil-
lighedsdatabase”. Idéen er, at der 
skal oprettes en database/oversigt. 
Her fremgår borgernes ønsker til, 
hvordan de helst vil bidrage til det 
frivillige arbejde. Skemaet/databa-
sen tænkes udformet som vist her 
på siden, med angivelse af kon-
taktoplysninger samt de arbejds-
opgaver, som man foretrækker at 
hjælpe med. På den måde lettes 
arbejdet for foreningsbestyrelserne 
med at skaffe frivilligt arbejdskraft 
til diverse arrangementer.  

hjemmeside
Der er idag etableret 3 hjemmesi-
der for Skelund-Veddum området:
•	 veddum.dk
•	 skelund.dk.
•	 skelund-veddum.dk/veddum-

skelund.dk 

Opgaveskema for frivillige i Skelund, Veddum og omegn 

Oplysninger om den frivillige:
Navn, adresse, tlf., mobiltlf., e-mail, sidst aktiv

Opgaver:•	 Planlægge – organisere 
•	 (løbende hele året – bestyrelse – udvalg)

•	 Planlægge – organisere  
•	 (enkelt arrangementer)
•	 Regnskab – sekretær
•	 EDB – hjemmeside
•	 Indkøb – opfyldning
•	 Lave mad – bage
•	 Rengøring / Oprydning let
•	 Rengøring / Oprydning tungere

•	 Servering – bar•	 Opstilling og nedtagning – fysisk arbejde

•	 Kontrol – billetsalg
•	 Indsamling – salg af medlemskort

•	 Uddeling af tryksager
•	 Netværk – socialt opsøgendeHåndværk: tømrer, murer/støbe, jordarbejde, kloak, male, vvs, el, grønne områ-

der

Idræt
fodbold, håndbold, gymnastik, badminton, folkedans, bueskydning, 

ældre, udendørs, sjov og legsvømning
Børne- og ungdomsarbejde
værksted, klub, natteravn, aktiviteter, undervisning/lektiehjælp

Musik og teatermusik, sang, teknik, drama, scene, kostume

Den fælles hjemmeside blev opret-
tet sideløbende med udarbejdelse 
af udviklingsplanen. Hensigten var 
at de to byers hjemmside efterhån-
den skulle udfases og den fælles 
hjemmeside tager over. 

Den fælles hjemmeside skulle 
være omdrejningspunkt for ønsket 
om at styrke fælleskab og samar-
bejde mellem de to byer. Hjem-
mesiden giver mulighed for fælles 
information  mellem borgere i Ske-
lund og Veddum. 

Der	er	allerede	gjort	et	stort	og	flot	
arbejde med hjemmesiden af frivil-
lige borgere i de to byer. Man har 
vurderet at følgende poster er nød-
vendige for en tilfredsstillende drift:

•	en websideadministrator for ske-
lund-veddum.dk 

•	en websideadministrator for ske-
lund.dk

•	en websideadministrator for ved-
dum.dk

•	en-to overordnede redaktører til 
at gennemtjekke indholdet på si-
den og eventuelt lægge nyt ind-
hold derind

•	en-to fokusgrupperedaktører fra 
hver fokusgruppe, som er an-
svarlig for, at fokusgrupperne 
lægger nye informationer ind på 
hjemmesiden

•	 en	lille	flok	skribenter	til	ind	i	mel-
lem at skrive aktuelt stof til ny-
hedsspalten på hjemmesiden

•	 folk fra foreningerne til at holde 
aktivitetskalenderen opdateret

Flere af de ovennævnte stillinger er 
besatte, men det kniber med at få 
tid til opdatering og med at få infor-
meret om de mange spændende 
ting som foregår i lokalområdet. 

På den baggund vil det være natur-
ligt at landsbysekretariatet indra-
ges som støtte til de frivillige kræf-
ter omkring hjemmesiderne. 
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Arbejdsområde 2:
Byfornyelse og byforskønnelse  

misLigehoLdte bygnin-
ger skÆmmer
Skelund og specielt Veddum lider 
under et stort antal nedslidte og 
dårligt vedligeholdte bygninger. 
Relativt mange boliger er opkøbt af 
boligspekulanter af ”Låsby Svend-
sens” typen, der udlejer dem til 
resourcesvage mennesker. Disse 
boliger får lov at forfalde og henstår 
uden vedligeholdelse af hverken 
bygninger eller haver og de skæm-
mer bybilledet markant. Mange ne-
gative faktorer påvirker området, 
hvilket får forfaldet til accelererer 
og byernes samlede akkumulerede 
bygningsmæssige kapital er i frit 
fald. Et fald der vil fortsætte, hvis 
der ikke gribes ind. 

Såvel borgerne som det offent-
lige har derfor en stor interesse i, 
at den negative spiral bremses og 
vendes. 

For at stoppe den negative udvik-
ling er det nødvendigt med mas-
sive investeringer i forbedringer af 

bygningsmassen og renovering af 
byerne. En indsats der nødvendig-
vis må ske i et partnerskab mellem 
borgerne og Kommunen.

De offentlige by- og områdefor-
nyelsesprogrammer er et oplagt 
redskab til indsatsen. Iht. Lov om 
byfornyelse og udvikling af byer er 
der direkte øremærket midler i In-
denrigs- og socialministeriets og 
DFFE’s puljer til områdefornyelse 
af landsbyer. Det kræver dog, at 
kommunen prioriterer indsatsen og 
går aktivt ind og udarbejder en pro-
gram for områdefornyelsen. 

Proceduren er i korte træk, at 
kommunen budgetterer indsat-
sen, hvorefter der i januar måned 
indsendes en forhåndsansøgning 
til Indenrigs- og socialministeriet 
vedr. områdefornyelse.  Prioriteres 
ansøgningen udløses der midler til 
udarbejdelse af en saneringsplan 
og det efterfølgende år kan der ud-
løses midler til gennemførelse af 
saneringsplanen. Direktoratet for 

FødevareErhverv har samtidig af-
sat en pulje EU midler til område-
fornyelse af landsbyer. Disse mid-
ler	kan	indgå	som	medfinansiering	
af indsatsen, hvilket dog kræver en 
indstilling via den lokale aktions-
gruppe LAG Himmerland. 

skeLund-Veddum inVest
Et vist økonomisk råderum og fun-
dament er vigtigt for at landsbyfor-
eningerne	 får	 reel	 indflydelse	 og	
mulighed for at gennemføre nød-
vendige tiltag. Derfor er det meget 
vigtigt, at investeringsselskabet bli-
ver en realitet. 

Formålet med at danne et udvik-
lings- og investerings selskab er 
at give landsbyforeningerne og de 
andre foreninger i byerne det øko-
nomiske fundament til at gennem-
føre deres mål og udviklingstiltag.

Der skal opbygges en grundformue 
i Skelund-Veddum Invest, der kan 
danne afsæt for yderligere aktivi-
teter. Grundformuen tænkes op-
bygget gennem mange forskellige 
aktiviteter, f.eks. byfester, koncer-
ter, salg af T-shirts, lokal auktioner, 
sponsorater fra erhvervsliv m.v.

renoVering af de cen-
traLe PLadser 
Både Skelund og Veddum mangler 
et	egentligt	bytorv.	Der	er	flere	år-
sager til at et centralt bytorv er vig-
tigt for en by. For det første er det et 
vigtigt sted for spontane møder - og 
dermed for det sociale liv og fæl-
lesskabet i byen. For det andet har 
et smukt bytorv stor visuel værdi i 

Misligeholdte bygnin-
ger er desværre  ikke et 
sjældent syn i Veddem-
Skelund området. 
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forhold	 til	 potentielle	 tilflyttere.	Og	
for det tredje har bytorvet og gader 
med	flise-	og	granitbelægning	 tra-
fiksikkerhedsfremmende	effekt.

SekretariatetS rolle
Landsby Sekretariatet rolle i forbin-
delse med byfornyelse og byfor-
skønnelse af lokalområdet vil dels 
være at varetage kontakten til myn-
dighederne, dels at sikre projektets 
fremdrift. 

Derudover vil Landsby Sekretaria-
tet kunne påtage sig en del admi-
nistrative opgaver vedr. udviklings 
og investeringsselskabet ”Skelund-
Veddum Invest”.

Renovering af Skelund bymidte. 
Markering af  området mellem 
Skelund Midtpunkt og Spar Køb-
manden som byens centrum. 
Læs mere om projektet i udvik-
lingsplanen for Skelund-Veddum. 

På skitsen nedenfor ses et forslag til ny udformning af 
areal foran Veddum Brugs.  Kørebanen indsnævres, 

fortovet udvides og forgrønnes. Der skabes plads 
til parkering ved at nedrive naboejendommen mod 

vest. Læs mere om projektet  i udviklingsplanen for 
Skelund-Veddum.  
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Arbejdsområde 3:
Skelund-Veddum som Energiforsøgsby

  

 
Motiveret af et ønske om at ned-
bringe de meget høje varmepriser 
og ønsket om at bringe lokalom-
rådet på landkortet har en gruppe 
borgere valgt at arbejde med ener-
gi som fokusområde i byen. 

Skelund-Veddum området skal 
være en forsøgsby og et udstil-
lingsvindue for, hvordan mindre 
lokalsamfund kan arbejde med 
+energi løsninger. 

Hensigten er at +energi løsninger 
og +energi tankegangen skal være 
et gennemgående tema igennem 
alt, hvad der sker i lokalområdet. 

Der skal laves energi-gennemgang 
af samtlige boliger, institutioner og 
erhverv i området. Den påtænkte 
områdefornyelse skal foregå med 
de mest hensigtsmæssige materia-
le, set ud fra et +energi perspektiv. 

Der skal etableres et helt nyt bolig-
område - en energiforsøgsby, hvor 

boligerne opføres med materia-
ler, som er fremstillet med et me-
get lavt energiforbrug. De færdige 
boliger kommer til at fremstå som 
+energihuse. 

måLformuLering 
Projektets overordnede mål er at 
gøre lokalområdet mere attraktivt 
ved hjælp af energibesparelser og 
alternativ energi.

Derudover er det målet at Skelund-
Veddum kan blive pilot-landsby for 
Mariagerfjord Kommune, som jo er 
klimakommune. 

Projektet sætter fokus på tre ind-
satsområder:

1. At samarbejde med fjernvar-
meværket	 om	 at	 finde	 veje	 til	
at erstatte naturgas med ved-
varende energi og andre CO2-
neutrale løsninger, så forbru-
gerne kan få billigere varme.

2. At udvikle/afprøve et koncept 
for renovering af eksisterende 
huse til lavenergibyggeri.

3. At skabe mulighed for nybyg-
geri i tidens bedste energistan-
dard. 

sekretariatets roLLe 
En af de vigtigste opgaver for 
Landsby Sekretariatet det næste 
år bliver at søge midler hjem til rea-
lisering af Energiforsøgsprojeket. 

Der er pt. mange muligheder for 
at få støtte til energi- og miljøpro-
jekter, bl.a. er der en ansøgnings-
runde i forår 2010 i EUDP, hvor der 
er 300 mio. kr. tilrådighed til energi-
projekter. 

Målet er, at der skal søges midler 
hjem til energiforsøgsprojektet i 
størrelsesorden fra 5 - 50 mio. kr.  
afhængig af hvordan projeket ud-
vikler sig. 

Støttekriterier fra eudp (energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram)

Projekter for nye energiteknologier
•	  baseret på vedvarende energi
•	  der udnytter energien mere effektivt
•	  til øget indvinding af olie og naturgas

Projekttyper
•	  udvikling og demonstration
•	  forskning der peger direkte frem mod udvikling og demonstration

hovedkriterier
•	 Betydeligt indhold af teknologiudvikling og -risiko
•	 Betydeligt kommercielt potentiale
•	 ”Rigtigt” sammensatte projektkonsortier - tydeligt hvem der vil kommercialisere
•	 Offentlige/privat samarbejde
•	 Internationale aktiviteter og potentialer 
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Fase 4: 
Evaluering og 
afrapportering 

fakta om eudp
EUDP er et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, der støtter udvikling og demonstra-
tion af nye energiteknologier. Programmet blev oprettet ved lov i 2008. Programmet ledes af en uafhængig 
bestyrelse, som er udpeget af klima- og energiministeren. Sekretariatsfunktionen er placeret i Energisty-
relsen. EUDP skal bidrage til at opfylde de energipolitiske mål.

Der bliver gennemført to ansøgningsrunder i 2010

De	fleste	midler	ventes	udmøntet	i	forårsrunden.

Tidsfrister :
•	 Indkaldelse af ansøgninger: Primo januar
•	 Ansøgningsfrist: Medio februar
•	 Der kan søges om støtte til alle projekttyper og -størrelser, også større sammenhængende projekter
•	 Midler til fordeling: Op til 300 mio. kr
•	 Tilsagn: Juni 

forVentet resuLtater
Energiforsøgsprojektet vil have 
mange positive sidegevinster for 
lokalområdet. Den positive omtale 
alene vil kunne gøre meget ved om-
rådets image i forhold til potentielle 
tilflyttere.	Derudover	vil	 potentialet	
for tiltrækning af nye virksomheder 
og arbejdspladser være stort. 

Endvidere vil det fælles projektar-
bejde styrke fællesskabet og selv-
tilliden blandt de nuværende bor-
gere i området.

VsV kraftVarmeVÆrk
VSV (Veddum-Skelund-Visborg) 
Krafvarmeværk er det barmarks-
værk i landet som har den anden 
højeste varmepris. 

Den 21. august 2008 var prisen så-
ledes 33.691 kr/år på Energistyrel-
sens liste over Barmarkværkernse 
varmepriser. Til sammenligning er 
gennemsnittet på 21.133 kr/år.

Varmepriserne opfattes som et stort 
problem for byerne, ikke mindst for-
di den lave ejendomspris i området 
betyder at varmeprisen udgør en 
væsentlig procentdel af de samle-
de boligudgifter.  VSV Kraftvarme-
værk vil dog være gældfrit i 2015, 
hvormed de nu årlige afdrag på lån 
på  ca. 9.000 kr. pr husstand ikke 
længere skal betales. Om 7 år vil 
forbrugerne således kunne mærke 
markant lavere varmepriser. 

Varmeværkets bestyrelse står dog 
over for det problem at et veldre-
vet og fremtidssikret varmeværk 

Fase 3: 
Gennemførsel af 
delfaser i projektet 

vil kræve nye investeringer. F.eks. 
er der store varmetab fra de eksi-
sterende rør mellem Skelund, Ved-
dum og Visborg. Om vinteren kan 
man således se hvor ledningen er 
placeret pga. at sneen smelter.

Der bliver på den baggrund lø-
bende diskuteret og arbejdet på 
at	finde	 løsninger	på	de	høje	var-
mepriser i byen. Der arbejdes bl.a. 
med løsningsalternativer som er 
baseret på biogas og solvarme. 
Men man er åben over for andre 
løsninger også.

Fase 2: 
Etablering af nødvendig kapital via 
fundraising mv.

Fase 1: Idéudvikling og opbygning 
af styregruppe - herunder udar-
bejdelse af aftaler med universitet, 
kommune, private virksomheder 
og foreninger. 
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Budget og finansiering 

  

 

anLÆgsbudget - Landsbysekretariatet for skelund & Veddum
istandsættelse af lokaler i alt (ex. moms)

Materialer 7.000
Anslået arbejdsløn: 5.000
i alt - renovering af lokaler 12.000

inventar
Kontormøbler til 2 arbejdspladser 20.000
EDB-udstyr, printer mv 20.000
i alt - inventar 40.000

i alt - anlægsudgifter 52.000

I perioden 1. jan 2010 til 31/12 2010 i alt (ex. moms)
Lønomkostninger til Landsbyudviklingskoordinator 300.000
Lønomkosninger til ekspert/konsulenthjælp 180.000
Transportomkostninger 6.000
Lokaleleje incl. forbrug 24.000
El, vand og varme 0
Rep. og vedl. af lokaler 0
Rengøring 0
Rejseudgifter 2.000
Kontorartikler 2.400
Porto og gebyrer 1.200
Fasttelefon 0
Mobiltelefon 2.400
Internet-forbindelse (Stofa TDC mv) 3 600

driftsbudget - Landsbysekretariatet for skelund & Veddum

Internet-forbindelse (Stofa, TDC mv) 3.600
Web site abonnement/hosting og opdatering 2.400
Markedsføring/annoncer/reklame 2.400
Åben Landsbysekretariat/profilering/erfa-arrangementer 30.000
Mødeudgifter 1.200
Faglitteratur 0
Forsikringer 2.400
Kontingenter for virksomheden 0
Kursusudgifter 1.200
EDB udstyr 3.600
Trykning og printning 3.600
Revisor 7.000
Advokat 0
Anden rådgivning 0
Uforudsete omkostninger 5% af faste omkostninger 4.470
driftomkostninger i alt for 1 år: 579.870

samlet projektomkostninger i alt (ex. moms) 631.870

Konkret søges LAG-Himmerland 
om opstartssøtte i ét år. Støtten 
går primært til ansættelse af en 
landsbyudviklingskoordinator samt 
mindre projektansættelser til eks-
perthjælp. 

Derudover søges støtte til lokalere-
novering, inventar, mindre driftsud-
gifter	samt		markedsføring	og	profi-
lering af projeket. 

Projektets samlede omkostninger 
skønnes til ca. 632.000 kr. Heraf 
udgør	 de	 52.000	 kr.	 anlægsudfig-
ter. 

LAG-Himmerland ansøges om 
200.000 kr. fra egen pulje og en 
indstilling	på	115.000	kr.	 i	matchfi-
nansiering fra den nationale Land-
distriktspulje.    

En del af huslejen, lønomkostnin-
ger, internet, trykning m.v. forven-
tes sponsoreret af virksomhederne 
og foreningerne bag projektansøg-
ning. Derudover forventes en hel 
del frivilligt arbejde lagt i projektet. 

Sponsorarter og frivilligt arbejde 
forventes at beløbe sig til en værdi 
af ca. 120.000 kr. 

Den	 øvrige	 finansiering	 forventes	
primært at komme fra fonde, puljer 
m.v. 

DENNE PROJEKTBESKRIVELSE ER UDARBEJDET AF 
VEDDUM LANDSByLAUG OG SKELUND LANDSByFORENING 

I SAMARBEJDE MED PROJEKTVæRKSTEDET VæRUM ZEIDLER
SEPTEMBER 2009 


