
Referat af borgermødet i Skelund Midtpunkt
den 26. januar 2010

Til trods for hård konkurrence fra håndboldlandskampen Danmark-Norge var 
der heldigvis stor opbakning til borgermødet i Skelund Midtpunkt tirsdag aften. 
Ca. 45 personer var mødt op for at høre om de mange igangværende projek-
ter og tiltag i området og at diskutere fremtidige projekter. 

Nedenfor ses aftenens program.  
•	 Kl. 19.00: Velkomst, indledning og siden sidst v/ Formand Skelund Lands-

byforening Jess Laursen 
•	 Kl.	19.10:	Status	på	igangværende	projekter	og	aktiviteter	v/flere	personer	

– jf. nedenfor 
•	 Kl. 20.10: Organisering og drift af landsbykontoret v/Landsbyudviklingsko-

ordinator Nina Værum
•	 Kl. 20.30: Opfølgning på udviklingsplanen v/ Formand Veddum Landsby-

laug Orla Jørgensen
•	 Kl. 20.45: Debat i plenum
•	 Kl. 21.00: Opsamling og afrunding 
•	 Kl. 21.10: Tak for i aften 

Indledning 
Jess Laursen indledte aftenen med at byde velkommen og med kort at fortælle 
om baggrunden for og formålet med mødet. Herefter beskrev han det sidste 
års begivenheder, bl.a. mødet med borgmester og udvalgsformænd, samt dia-
log med og afslag fra Mariagerfjord Kommune vedr. områdefornyelse

Igangværende projekter og tiltag
Herefter fortalte en række personer om forskellige igangværende projekter i 
lokalområdet. Jf. nedenfor. 

•	 Landsbykontor v/Nina Værum
•	 Energiforsøgsprojekt v/Jan Thøgersen
•	 Virksomhedscenter Øst/v Jan Vestergaard
•	 Landsbyinfo-projekt v/Erik Guldbæk
•	 Det gamle bageri v/Tina og Gitte
•	 Nye aktiviteter i Veddum Sal v/Pia Kjær Eriksen
•	 Ombygning/renovering af Skelund Midtpunkt v/Kim Revsbæk
•	 Træplantning mv. (det gamle projekt) v/Nina Værum 
•	 Kulturuge/kultur i landdistrikterne v/Jan Vestergaard

Drift og organisering af Landsbykontoret
Efter gennemgang af de forskellige projekter skulle drift og organisering af 
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landsbykontoret diskuteres. Det blev aftalt, at der oprettes en ny forening som 
hedder Skelund-Veddum Landsbykontor. Der holdes Stiftende Generalfor-
samling i april fordi generalforsamlingen derved bliver afholdt efter generalfor-
samlingen i hhv. Veddum Landsbylaug og Skelund Landsbyforening i marts.

Indtil den Stiftende Generalforsamling er afholdt nedsættes en midlertidig sty-
regruppe bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer fra hhv. Veddum Landsby-
laug  og Skelund Landsbyforening. Derudover består den midlertidige styre-
gruppe af ansatte (pt. Nina Værum) og der inddrages projektansvarlige ad 
hoc. 

På den stiftende generalforsamling bliver den endelig organisering af Lands-
bykontoret vedtaget. På borgermødet var der stemning for at den fremtidige 
bestyrelse fortsat vil komme til at bestå af 2 bestyrelsesmedlemmer fra de to 
landsby-foreninger + ansatte + ad hoc projektansvarlige. 
Det blev aftalt, at de to formænd (Orla Jørgensen og Jess Laursen) snarest 
mulig indkalder til bestyrelsesmøder i de to landsby-foreninger. Så den midler-
tidige styregruppe for Landsbykontoret kan nedsættes. 

Opfølgning på udviklingsplanen
Alle de arbejdsgrupper (fokusgrupper) som blev nedsat i forbindelse med uvik-
lingsplanen blev gennemgået. Det blev pointeret, at alle grupper er åben for 
nye medlemmer, og at man også gerne ser at nye fokusgrupper bliver dannet. 
Det blev aftalt at Nina sørger for, at der bliver indkaldt til møder i alle fokus-
grupperne og for at videreformidle de opgavebeskrivelser som blev udarbejdet 
i forbindelse med gruppernes dannelse.  

Vedr. fokusgruppen bosætning, erhverv og byudvikling. 
De medlemmer af gruppen som var til stede ved borgermødet udtrykte ønske 
om at fortsætte med gruppen. Nedenfor ses gruppens medlemmer. 

•	 Per Kristensen (kontaktperson)
•	 Gunnar Nielsen  
•	 Aage Clausen  
•	 Børge Bach   
•	 Danny Juul Jensen  
•	 Morten Hald   
•	 Jørgen Nielsen  

Vedr. fokusgruppen ”den grimme ælling”
Også personer fra denne gruppe gav udtryk for at man ønskede at gruppen 
skulle fortsætte. Nedenfor ses gruppens medlemmer. 

•	 Orla Jørgensen (kontaktperson)
•	 Jan Thøgersen
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•	 Peter Muhl 
•	 Erik Guldbæk 
•	 Jette Ritterbusch 
•	 Vibeke Ramm  
•	 Helle Sloth Jeppesen 
•	 Hanne Eskildsen 
•	 Henriette Kristiansen

Vedr. fokusgruppe vedr. promovering, PR og information
Da	Gitte	Westphael,	som	var	gruppens	kontaktperson,	er	flyttet,	blev	det	aftalt	
at Jacob Seedorf indtræder i gruppen i stedet for Gitte. Det blev aftalt at denne 
gruppe som udgangspunkt har ansvaret for administration og koordinering af 
hjemmesiderne. Det er bevidst at netop Thomas som administrerer Skelund-
Veddum.dk og Jacob som administrerer skelund.dk er i gruppen. Orla Jørgen-
sen som administrerer veddum.dk takkede nej til at deltage i gruppen. Det blev 
ikke aftalt hvem der er kontaktperson, så det skal besluttes på gruppens første 
møde. Nedenfor ses gruppens medlemmer:

•	 Jacob Seedorf
•	 Thomas Mørch
•	 Vibeke Nielsen
•	 Jess Laursen

Vedr. fokusgruppe vedr. ny aktiviteter 
De tilstedeværende af gruppens medlemmer var usikre på hvor mange af 
gruppens medlemmer som ønskede at fortsætte. Man forsøger dog at få af-
holdt første møde. Torben Pedersen følger op.

•	 Kontaktperson: Michelle Dahl 
•	 Kim Revsbæk 
•	 Dorte K. Pedersen 
•	 Jens V. Pedersen 
•	 Ruth	Kusk	(er	flyttet	på	plejehjem)
•	 Jesper Ø. Eskildsen 
•	 Anikka Pedersen 
•	 Torben Pedersen 

Vedr. fokusgruppe vedr. Himmerlands læringscenter SKUM 
Det blev besluttet at sætte denne gruppe på ”stand by”, da kun 3 personer har 
meldt sig på gruppen og pga. travlhed med andre projekter.   

Projektliste/projektprioritering
Projektlisten som blev vedtaget i forbindelse med udviklingsplanen blev dis-
kuteret. Der var enighed om at holde fast i listen, som den ser ud, men at den 
løbende tilrettes i forhold til virkeligheden. Listen er en ”rettesnor”, men skal 
ikke være en begrænsning i forhold til projekter som ønskes realiseret tidligere 
eller som ikke er med på listen. Den skal suppleres med en afkrydsning af de 
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projekter som vi har realiseret (så vi kan se der sker noget). Nina sørger for 
løbende at tilrette listen.  

Hjemmesider
På mødet blev det debatteret om man skal holde fast i de nuværende 3 hjem-
mesider – eller om man skal forsøge at samle dem. Der var forskellige hold-
ninger. Flest gav udtryk for at man ønskede én fælles hjemmeside. Veddum 
Lokalhistoriskarkiv ejer domænet veddum.dk og fortalte at man på bestyrel-
sesmøde i lokalhistoriskarkiv netop havde besluttet at man ønskede at bevare 
veddum.dk, men mest som en hjemmeside for lokalhistorisk arkiv. Der blev 
ikke konkluderet noget endeligt vedr. hjemmesider, men fokusgruppen for pro-
movering, PR og information arbejder videre med emnet. 

Afrunding og opsamling
Generelt var holdningen, at det havde været positivt at holde dette opsam-
lende borgermøde. Man havde i nogle af fokusgrupperne manglet at få samlet 
trådene siden de sidste møder i foråret. Det blev forslået, at der fast holdes et 
lignende borgermøde ca. hvert halve år, for at samle op på arbejdet i fokus-
grupperne og holde hinanden lidt til ilden. Ninas rolle bliver især at have fokus 
på at sikre fremdrift i grupperne.  

NV 27.01.2010 

               


