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Referat – Midtbyråd for Dronninglund 
Mødedato: 17.11.2022 kl. 8.15 

Mødested: Den gamle Byrådssal 

Deltagere: Peter Stecher, Hildo Rasmussen, Steen Søgaard Petersen, Lene D. Faber, Allan 
Danielsen, Jeanette V. Pedersen, Anders Dige, Arne Shade, Steven Hansen, Alicja J. 
Sørensen 

Fraværende: Frits Danielsen 

Referent: Alicja J. Sørensen 

Dagsorden: 

- Velkomst v. Peter Stecher
- Igangsætterpuljens anvendelse v. Steven Hansen

Der var i forbindelse med midtbyfornyelse afsat penge i form af ”igangsætningspulje” til 
aktiviteter der kan fremhæve midtbyen. Afsatte midler skulle bruges indenfor det 
nuværende år, eller bliver de tabt. Pga. covid19 er midlerne ikke blevet brug endnu. 
Formålet med mødet ar at beslutte hvordan de sidste midler skal anvendes. 

Det var oprindeligt afsat 250.000 kr. til aktiviteter på torvet. 

Midler skulle bruges jævnligt igennem 5 år, senest i efterår 2022, men pga. covid19 har 
midlerne ophobet sig. Fristen for at søge om midlerne er blevet udsat til forår 2023 

Der er i puljen 135.000 kr tilbage. 

Midlerne skal bruges til aktiviteter eller arrangementer som viser hvordan man bruger 
torvet. Deadline til at afregne budgettet: august 2023. 

Fremsendte ideer og forslag: et stort arrangement - måske med nogle kendte navne, 
arrangementet tilrettet til ny tilflyttere i byen, elementer der vil give torvet nye funktioner 
(bordfodboldspil) 

Der er blevet drøftet, at penge skal investeres i noget der kan fortælle byens historie, 
sætter torvet i fokus og er spændende for alle.  
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Der er foreslået følgende: 

- en byfest, fredag d. 26. maj  

- opsætning af skiltning med fortælling om byen og med samlet information fra byens 
foreninger – i den anledning var der diskuteret hvordan skilte kunne bruges, hvor skal de 
placeres i byen, opdatering af oplysninger på skilte og evt. mulighed for finansiering ved 
kommercialisering af skilte. Digitalskiltning vi sandsynligvis kræve en ny lokalplan, 
muligheder skal undersøges. Ideen med skilte kan drøftes videre i en anden sammenhæng. 

- underholdning der skal foregå på scenen, koncert eller anden form – der er peget på, at 
det er bedre med færre arrangementer af bedre kvalitet, end for mange dårlige 
arrangementer. 

- Opsætning af bordfodbold – den nye legeplads var rette mod de små børn, det opleves 
at den er ofte brugt af de større børn, der mangler en underholdning til de lidt større.  Der 
kan opsættes en bordfodbold som er egnet til udendørs brug, robust og med låste bolde.  

Desuden er der påpeget, at der er mindre slitage af legepladsen, og enkelte ting skal 
repareres.  Reparationer dækkes af anlægsbudgettet.  

Beslutning: 

Det er enighed om, at puljen skal bruges til kombination af en fest og nogle permanente 
elementer (såsom bordfodbold). 

Der er opnået enighed om at der afholdes arrangementet med dato d. 26. maj 2023 
Handelsstandsforeningens eventkoordinator har tilbudt at planlægge hele arrangementet. 
Alle foreninger i byen inviteres til at bidrage med aktiviteter og dermed mulighed for at 
reklamere for sig selv. Her kunne vi nok godt bruge jeres hjælp.  Borgerforening har tilbudt 
at bidrage til arrangementet. 

Der skal hentes et konkret prisoverslag på bordfodboldspil inkl. montering. Bordet skal 
kunne indvies ved arrangementet den 26. maj 2023.  

Der skal afholdes ny møde med opdatering inden arrangementet (marts/april) 

 

- Status på udviklingen i Dronninglund (bygningsfornyelse, boligudvikling mv.) 
v. Steven Hansen 

Gennemgang af projektet der er i gang eller afsluttet med hjælp af byfornyelse midler og 
midler til renovation af de historiske og bevaringsværdige bygninger. 

Rosenhaven, Tulipanhaven (Rævdalslunden), Søtoften, Sygehusgrunden, Tidselsbak Alle, 
Moltkes Alle, Slotshaven i forlængelse af Bøgevangen, Bygningsfornyelse, Flere 
bevaringsværdige bygninger langs Slotsgade er renoveret (46, 54, 56, 68, 88), Fredensgade 
4, Nørregade 4. 

 

- Eventuelt 
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