Beretning 2018
Medlemstallet var pr. 31. januar på 45 medlemmer, hvilket tæller ca. 80 - 90 % af befolkningen i kommunens
landsbyer under 2.000 indbyggere; dette giver en god legitimitet og er en god opbakning til vores aktiviteter.
Et par landsbyer har udmeldt sig, da de ikke længere hører til landdistrikterne, men til Aalborg by.
Kommunen har de senere år været plaget af besparelser, og vi har alle oplevet serviceforringelser.
Landdistriktsområdet er dog sluppet nogenlunde gennem besparelserne. Vi fik således en del af vores
budgetønsker igennem. Eks. er der bevilget 1mio. om året til energiforbedringer i forsamlingshuse, bedre
muligheder for byggemodning i landistrikterne(LD) – der er oprettet en pulje på kr. 40 mio. til formålet,
bedre muligheder for aftenskoleundervisning i LD – det er ved at blive rullet ud, udarbejdelse af en mere
ambitiøs LD-politik – der er bevilget kr. 500.000,- til en bred og inddragende proces forhåbentlig med
deltagelse af samtlige forvaltninger, bedre landsbypedelordning i LD – det er besluttet, at der skal være 5
faste landsbypedeller i LD
Sidste år var der en særlig bevilling til etablering af bredbånd i foramlingshuse, der ikke havde det i forvejen.
Det er vi naturligvis glade for, og der er stadig lidt penge tilbage i puljen. Det kniber dog stadigvæk med at få
alle med. I det åbne land er der stadig mange, der har ringe internetforbindelser. Der er ligeledes stadig en
del huller i mobilnettet, og vi bliver alle mere og mere afhængige af den elektroniske kommunikation på godt
og ondt; vi håber derfor, at kommunen vil gøre deres til at få forbedret situationen. Vi skal ikke glemme, at
Regionen er ved at bygge et stort sygehus med relativt få pladser, fordi de troede netforbindelser blot var
noget, der var der.
Kvikpuljen har vist sig at være en succes; der er god søgning på den. Den hurtige ansøgningsprocess er et
godt tiltag. Midlerne i Kvikpuljen, som i øjeblikket er på kr. 100.000, tages ud af AKA puljen og er derfor en
del af denne.
Vi er meget glade for AKA-puljen; de mange projekter, der er gennemført med midler herfra, har haft- og har
stor betydning i landsbyerne. Midlerne herfra genererer en overordentligt stor værdi i LD. De sidste par år
har der været rekordmange ansøgninger, og det kniber gevaldigt med at få beløbet til at strække til.
De ubrugte midler fra 2015 på kr. 250.000,- blev overført til 2016 i form af en pulje til blivende kunst i LD.
Sammen med et tilskud fra Aalborg Kommunes kunstfond på kr. 125.000 og kr. 105.000,- fra Statens
Kunstfond, blev der bevilget 3x kr. 125.000,- til 3 landsbyer til kunstprojekter. Der var 10 gode ansøgninger,
hvilket for os viser, at der er et ønske og et behov for mere kunst i LD; der er desværre ikke siden afsat
midler til kunst i LD; det er et stort ønske.
Der er også ”Puljen til forskønnelse og udvikling af landsbyer” på kr. 4 mio. om året. Den har i nogle år nu
givet mulighed for gennemførelse af nogle større og meget spændende projekter rundt om i LD. Det er
efterhånden blevet til en del meget fine projekter rundt om.
Det bliver sikkert sidste gang i år, at fordelingen af midler bliver på denne måde. Sammen processen om at
lave en ny LD-politik, vil fordelingen af midlerne i puljerne sandsynligvis blive ændret; det drejer sig pt om
ca. kr. 7,5 mio.
Vi har også i det forløbne år haft et godt samarbejde med SUN-udvalg og forvaltning. Det er desværre er
stadig vores oplevelse, at landdistriktspolitikken ikke står særligt højt på listen i de andre forvaltninger; der
er for meget silotænkning i kommunen. Det lykkedes dog i år at få flere forvaltninger med til
evalueringsmøde om LD-politikken, hvilket var overordentligt positivt. vi kunne godt ønske lidt mere
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opmærksomhed på de mange opgaver uden for Storaalborg. Der mangler fokus , erhvervsudvikling, ældres
vilkår, indkøbspolitik, transport, vedligehold af veje og cykelstier, m.v.
Der er i år bevilget en mio til en ekstra bus i Gl. Sejlflod kommune; desværre er der administrativt lavet en
køreplan med nogle meget uhensigtsmæssige køretider; det ville have været en god idé at inddrage lokale,
der kender området og behovet for transport.
Indkøbsafdelingen er flyttet over under borgmesterforvaltningen; vi håber meget, at det vil kunne give mere
fokus på lokalt indkøb i LD
Der har været megen tale om borgerinddragelse/samskabelse de senere år – ikke mindst under den nyligt
overståede valgkamp. Alle politikere, jeg har hørt til valgmøder, går ind for borgerinddragelse. Hvorfor sker
det så ikke? Jeg hører/læser jævnligt om tiltag i LD, der er lavet helt administrativt uden inddragelse af de
lokale borgere. Jeg kan nævne gadelys, der forvinder i en landsby, træer, der fældes, planer for nye
sundhedshuse, ovennævnte nye bus i 9280 og sidst er Lille Vildmose Produktionsskolepå et meget tyndt
grundlag administrativt de facto blevet indstillet til lukning – helt udenom politikeres indblanding. Det vil få
store negative følger for især Kongerslev og Mou!
Hvem er det egentligt, der bestemmer i kommunen?? – Fristes jeg til at spørge
Landsbypedelordningen har haltet indtil nu - desværre; der er masser at lave for dem i landsbyerne. Derfor
er vi særdeles glade for, at det nu er besluttet, at der fast skal være 5 pedeller til rådighed; jeg opfordrer alle
til at benytte ordningen.
LAK har de sidste par år presset på for at få mere aftenskoleaktivitet ud i landdistrikterne. Det ser
glædeligvis ud til, at det nu er lykkes. Aalborg Kommune har vedtaget et større tilskud pr. elev, når
undervisningen foregår i LD. Derved kan man ”nøjes” med 5 elever pr. hold.
Aftenskolerne betaler ca. kr. 120,- pr. undervisningstime i lokalleje, så det er noget, der godt kan hjælpe
forsamlingshusenes anstrengte økonomi.
Den 22. April sidste år arrangerede LAK en busrundtur til 3 landsbyer sammen med SUN-udvalget.
Hensigten er at få bragt politikere og medlemmer sammen om at diskutere landdistriktspolitik. Det vil altså
ikke dreje sig om at se på eller tale om lokale projekter i de 3 byer. Der var 3 emner på programmet; det var
kultur, landsbypedeller/de grønne områder og transport; vi vil i år lave en tilsvarende tur. På baggrund af
erfaringerne fra sidste år, vil årets tur blive planlagt på en lidt anden måde. Heldigvis er både politikerne og
LAK enige om, at idéen er god.
Sundhedshuset i Gandrup fungerer godt, og det viser, at man når flere borgere ved at flytte tættere på
lokalområdet; vi håber, at det kan danne forbillede for lignende projekter i LD
Vi mangler lige det sidste skridt – at få muligheder for kontakt med borgerservice via skypelignende
forbindelse, eks. 1-2 timer om ugen. På trods af, at det på kommunens hjemmeside fremgår, at man godt kan
møde op på borgerservice uden at have bestilt tid, blev en ældre borger afvist og sendt tilbage til Dokkedal
med henvisning til, at hun ikke havde bestilt tid. Hendes ærinde vil kunne have været ordnet via en skærm.
Det er ikke i orden!
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