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•

Ole Glahn, landsbytosse og medl. Kalundborg Byråd

ET LEVENDE LANDDISTRIKT....
MED AKTIVE ILDSJÆLE.!!
men også

INDBYDELSE TIL KONFERENCE

BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER OG
LANDDISTRIKTETS UDVIKLINGSMULIGHEDER
5. OKTOBER 2013 KLOKKERHOLM SKOLE
L AG - B R Ø N D E R S L E V

BRØNDERSLEV

KOMMUNE

L A N D S BYR Å D E T

Brønderslev kommune, Landsbyrådet og LAG-Brønderslev
inviterer til fælles konference om vilkårene for udviklingen af
fremtidens landdistrikt i Brønderslev kommune.

Program:
09.30 - 10.00

Ankomst og kaffe

10.00 - 10.15

Indledning og velkomst, v. Borgmester Lene Hansen,
Brønderslev kommune

10.15 - 10.50

Hvorfor er det nødvendigt, og er det muligt, at prioritere og træffe
politiske og strategiske valg blandt landsbyer i spørgsmålet om
hvilke landsbyer, der skal og kan overleve i fremtiden? v. Lektor
Jørgen Møller, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

10.50 - 11.30

De lokale samfunds evner til at skabe strategisk udvikling er en afgørende og overset faktor – udfordringer for landdistriktspolitikken,
v. seniorrådgiver Hanne Witttorf Tanvig, Skov & Landskab/By- og
landskabsstudier, Københavns Universitet

11.30 - 12.15

Workshop:
Hvordan skaber vi rammen for en positiv landdistriktsudvikling?

12.15 - 13.00

Frokost

Dagen byder også på to workshops hvor DU har mulighed for at sætte DIT aftryk
på den kommende politik og strategi for Brønderslev kommunes landdistrikt.

13.00 - 13.25

Den gode historie om et landdistrikt i udvikling, v. projektleder Otto
Lægaard, Thisted Kommune

Alle beboere i landsbyer og landdistriktet opfordres til at deltage i konferencen.
Alle andre med interesse for landdistriktsudvikling er er også meget velkomne til
at deltage i konferencen.

13.25 - 13.45

Erfaringer fra Vestervig, v. ildsjæl Bjarne Nielsen, modtager af årets
landdistriktspris fra MBBL

13.45 - 14.15

Perspektiver i kommunal landdistriktspolitk og landdistriktsudvikling, v. Suzanne E. Ditlevsen, indehaver LandLabDK

14.15 - 14.45
Konferencen afholdes
Lørdag 5. oktober 2013, kl. 10.00-16.00
Klokkerholm Skole
Smørblomstvej 5A, 9320 Hjallerup

Hvorfor er udvikling af landdistrikter vigtig?, v. Ole Glahn, landsbytosse og medl. Kalundborg Byråd

14.45 - 15.45

Workshop:
Lokale muligheder for landdistriktsudvikling

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til

15.45 - 16.00

Afslutning og opsamling v. Borgmester Lene Hansen, Brønderslev
kommune

16.00

Konferencen slutter

I 2014 skal Brønderslev kommune udarbejde en ny landdistriktspolitik, en ny masterplan for fritids- og kulturområdet og LAG-Brønderslev skal lave en ny strategi
for de kommende års virke. Fundamentet for politik, plan og strategi lægges
lørdag d. 5. oktober på Klokkerholm skole.
Prognoserne tegner et klart billede af et landdistrikt i befolkningsmæssig tilbagegang. Alligevel vælger mange at lave deres liv herude, hvor der er højt til himlen,
kendte naboer og gode fællesskaber. Hvordan understøtter vi en udvikling, der
bringer nye naboer med friske initiativer og idéer til og gør de gode lokale fælleskaber bedre.?
På konferencen vil vi se udfordringerne i øjnene og søge inspiration til, hvordan
landdistriktet kan tage kampen op og ruste sig til fremtidens store forandringer. I
løbet af dagen vil oplægsholderne belyse flere vigtige aspekter ved landdistriktsudvikling, ligesom vi skal se konkrete gode eksempler på, hvor netop de lokale er
gået mod strømmen, har stået sammen, organiseret sig og mod alle odds, vendt
udviklingen til en positiv historie.

Af hensyn til forplejning og planlægning skal tilmelding ske senest onsdag d. 25.
september 2013 til Brønderslev kommune på mailadressen: raadhus@99454545.dk
Oplys venligst navn, e-mailadresse og bosted ved tilmelding.

Brønderslev Kommune: Planlægger Martin Heide, 9945 4618, martin.heide@99454545.dk
Afdelingschef i Børn og Kultur, Else Simonsen, 9945 4471, else.simonsen@99454545.dk
LAG-Brønderslev: Formand Hans Jørgen Melvej, 3034 5150, h.j.melvej@mail.dk
Landsbyrådet: Formand Knud Erik Sørensen, 9885 2010, kegeraa@adr.dk

