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Landsbyklyngen rundt om Hammer Bakker nåede
en milepæl: fortsætter i udvidet form
Samrådene omkring Hammer Bakker mødtes i Tylstrup Hallens mødelokaler
tirsdag den 11. september. Omkring 20 repræsentanter deltog, idet tovholdere for
udviklingsgrupper også var indkaldt. Aalborg Kommune deltog ligeledes.
Anledningen til mødet var, at alle indledende faser i det store samarbejde nu
snart er overstået, og landsbyklyngen skal til at stå på egne ben.
Formanden for styregruppen Lasse Breddam bød velkommen og fortalte detaljeret
om processen frem til statusmødet. Han gennemgik de allerede etablerede
udviklingsgrupper og bad undervejs tovholderne komme med en kort status for
fremdriften.
Strategi- og udviklingsrapporten for samarbejdet er ved at blive layoutet hos DGI,
og en trykt udgave forventes publiceret 1.10. En af de nært forestående opgaver
bliver at prioritere de tildelte midler sammen med Aalborg Kommune.
Mødet indeholdt en drøftelse af mulighederne for videreførelse af projektet - dette
skete i form af en runde omkring bordet. Samrådene meldte ud, hvad de havde
besluttet. I hovedtræk udtalte samrådene sig positivt og optimistisk.
Langholt sagde ja tak til at blive en del af landsbyklyngen fremover. Langholt er
nu ovre en kritisk fase i byens liv og har nu ressourcer til at være med i ROHB.
Mange repræsentanter tilkendegav, at det sociale engagement i byen er styrket
efter arbejdet med ROHB, og at de lokale foreninger var yderst positive. Lysten er
til stede! Alle vil gerne fortsætte.
Formanden konkluderede, at der var stor enstemmighed, og at samarbejdet
derfor fortsætter. Der vil ske en foreningsdannelse, og en stram bestyrelse med en

repræsentant for hvert af de 6 samråd udpeges dertil. Desuden vil den
nuværende styregruppe komme med et udkast til vedtægter for en sådan ny
forening.
Vedtægterne skal sikre nogle faste, fælles rammer og en enkel, sikker struktur.
Udvikling og ad hoc grupper er vigtige for borgerinddragelsen og det fortsatte
engagement.
Der var stor enighed om, at projektorganisering er vigtig, så at entusiasmen
forankres i konkrete projekter. Rene byprojekter vil ikke indgå i ROHBs
aktivitetsprogram, men der vil være fokus på social interaktion mellem byerne.
Læs mere om arbejdet på https://www.rundtomhammerbakker.dk/ eller på
Facebook siderne ’Stærkere sammen’.

Der blev arbejdet intenst af medlemmerne af de 6 samråd

Landsbyklyngen vil nu få egne vedtægter og en ny bestyrelse

