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Sidste år ved denne tid på generalforsamlingen havde vi 35 medlemmer i LAK og vi er
nu 43 medlemmer; det er vi stolte over, og det er lykkedes ikke mindst takket være det
store arbejde fra vores kasserer. Det er vigtigt, at vi er så mange som muligt, da det
giver os en god vægt, når vi udtaler os om dette og hint.

!

Vi har et fortrinligt samarbejde med kommunen på alle niveauer. Det sker jævnligt, at
vi er i kontakt med kommunen på forskellige niveauer på møder, forskellige udvalg og
fælles tiltag.
Vi har jo nu fået nye ansigter på rådmand og afdelingschef, og samarbejdet fortsætter
i et godt spor.

!

Der bliver ikke mindre for os at beskæftige os med som årene går; sidste år var ligeledes et spændende og travlt år. Vi har arbejdet med- og skrevet høringssvar om kommune-plan, om den nye kulturpolitik og om vindmølleplanlægningen. Landdistriktspolitikken, som er under revidering, har vi haft vores opmærksomhed på, og den er jo langt
fra færdig endnu.

!

Vi har skrevet brev til Udvalget for Landdistrikter og Øer vedr. ”Danmark i digital balance”. Sammen med Aalborg Kommune skrev vi til minister Carsten Hansen vedr. ”Redegørelse om regional- og landdistrikt”. Målet her var at gøre ministeriet opmærksom
på det urimelige i, at Aalborg Kommune var defineret som bykommune på trods af vores store landdistrikt.

!

Udbredelsen - eller mangel på samme - af fiberbredbånd i vores landdistrikter har stadigt vores opmærksomhed. Vi har deltaget i møde med forvaltningen om mangel på
fiber i Staeområdet. På baggrund af en meningsudveksling om telemedicin og den
manglende mulighed for at bruge det i områder med dårlige bredbåndsforbindelse har
vi haft et møde med rådmand Tina French.

!

LAK har været involveret i arbejdet med de nye landsbypedeller, et arbejde vi jævnligt
holder opfølgende møder om sammen med forvaltningen.

!

På vores foranledning afholdtes der et borgermøde om kommunens planer for opstilling
af vindmøller, Det er også et område, vi følger tæt, da der hele tiden dukker nye oplysninger om konsekvenserne op,

!

2013 var et kommunal- og regionalvalgår. Det satte naturligvis også sit præg på vores
aktiviteter sidste år. Vi har deltaget i en del valgmøder rundt omkring, hvor vi har bragt
relevante emner op. LAK organiserede også sit eget valgmøde i Øster Uttrups forsam-
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lingshus, hvor alle kommunalvalgets spidskandidater deltog. Vi blev ligeledes bedt om
at holde oplæg ved LandboNords valgmøde i Brønderslev.

!

Ved Landdistrikternes dag på Christiansborg blev den kommunale indkøbspolitik et stort
emne, bragt på dagsordenen af ”blomsterkøbmanden” fra Barmer; det er et emne, vi
senere har arbejdet en del med - både i forbindelsen med valgkampen, på møder med
Aalborg Kommunes indkøbsafdeling, ligesom vi har sat det på dagsordenen i Landdistrikternes Fællesråd, hvor vi er repræsenterede. Det er et område, vi vil arbejde videre med.

!

Som optakt til revidering af landdistriktspolitikken deltog LAK i kurser og kommunal
landdistriktspolitik, arrangeret af ministeriet for bolig, by og landdistrikter og Center
for Landdistriktsforskning.

!

Puljen på kr. 4,0 millioner til byforskønnelse og udvikling af byer i landdistrikterne i
Aalborg fortsætter, ligesom AKA-puljen på kr. 1.5 mio. Beklageligvis slår forrige års besparelse på daværende SBU’s budget helt igennem i år. Det betyder, at der fra dette år
er en landdistriktskonsulent mindre til at lave landdistriktsarbejde. Vi vil kraftigt opfordre til og arbejde for, at denne besparelse rulles tilbage ved det kommende budget.

!

De nye retningslinier, vi lavede efter første runde af ansøgninger til forskønnelsespuljen
på mio. kr. 4, har vist sig at virke fremmende på ansøgningerne. Der var mange gode
projektforslag sidste år og en langt bedre proces omkring de enkelte ansøgninger. LAK
er repræsenteret med 3 bestyrelsesmedlemmer i bedømmelsesudvalget.

!

AKA-puljen fungerer stadig godt; der bliver givet støtte til 60 - 70 projekter rundt om i
landsbyerne om året. I bedømmelsesudvalget her er vi repræsenteret med 4 bestyrelsesmedlemmer inkl. formandsposten i udvalget.

!

LAK udvælger årets bygningsværk i landdistrikterne. I 2013 blev prisen tildelt en nyopført og meget original ridehal i Barmer.
Via vores repræsentation i AKA-gruppen er vi også med til at udpege årets ildsjæl, som
er en pris Aalborg Kommune uddeler, og sidste år gik den til Kurt Christiansen og Gunnar Jensen i fællesskab fra St. Restrup.

!

LAK uddeler yderligere 2 priser,- årets landsby og årets landsbyven. Sidste år blev det
hhv. Gandrup og Michael Jensen fra Center for NetværksPlanlægning.

!

Udover de nævnte sammenhænge, vi er repræsenteret i, vil jeg nævne: Landdistriktpolitikkens følgegruppe, Det grønne råd, arbejdsgruppe omkring ældreforholdi Aalborg
Kommunes landdistrikter. Vi har således efterhånden skabt os et godt netværk af formelle og uformelle kontakter en lang række relevante steder til gavn for vores arbjede
for Landsbyerne i Aalborg Kommune.

!
!
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