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Jette Ravnholt Pedersen (30064)

Fra: Mette Byrgiel Bach (Favrskov Kommune) <meba@favrskov.dk>

Sendt: 13. august 2015 15:17

Til: Alette Lena Skov-Hansen (alsh@syddjurs.dk); Alex Würtz; Amanda Christensen; 

'Anne Gunnestrup'; Bente Lundsgaard Jensen; 'Carsten Hother Jensen'; Frank 

Reeckman; 'Heidi Bilenberg'; Henrik Hauritz; Jesper Nielsen; Jesper Simonsen; Jette 

Ravnholt Pedersen (30064); Johan Legarth; Karina Sigaard Pedersen; LAG Randers-

Favrskov Mette Risager (mr@lagranders-favrskov.dk); 'Lena Øvig'; Maria Work 

Nygård; Marianne Folkersen; Marius Reese; Mette berggren; Morten Koppelhus; Per 

Gorm Nielsen; Per Høgh; 'Pia Trap Worm'; Tone Lassen; Mette Geertsen (24666); 

'asra@skivekommune.dk'; 'libs@skivekommune.dk'; 

'ann.elisabeth.bjerrehoj@ksk.dk'; 'pedi@horsens.dk'; 'malni@ikast-brande.dk'; 

'liebb@ikast-brande.dk'; 'andreea.oprea@lemvig.dk'; 'Rebecca Molders'; 'Anders 

Holm'; Louise Rahr Knudsen

Cc: Alette Lena Skov-Hansen (alsh@syddjurs.dk); Line Marie Sørensen; Ulla Egeberg 

(Favrskov Kommune); Lene Øster Larsen; 'Kristian Thrane' 

(kristian.thrane@aarhus2017.dk); Kirsten Bjerg; Kirsten Helby; Mette Vildbrad; 

Susanne Ernst, Hedensted-Odder; Henriette Petersen; Mette Dyrberg; mabir@ikast-

brande.dk; Louise Top Rasmussen; Hans Kristian Nielsen (HSNI@skivekommune.dk); 

Pia Buchart; lll@centraldenmark.eu

Emne: Gentænk Landsbyen annoncerer efter deltagere i tre delprojekter

Vedhæftede filer: Annoncering_efter_deltagere_i_delprojekt_borgerbudgettering.pdf; 

Annoncering_efter_deltagere_i_delprojekt_Bæredygtighed_og_fællesskab.docx; 

Annoncering_efter_deltagere_i_delprojekt_Bæredygtighed_og_fællesskab.pdf; 

Annoncering_efter_deltagere_i_delprojekt_landsbyklynger.docx; 

Annoncering_efter_deltagere_i_delprojekt_landsbyklynger.pdf; 

Annoncering_efter_deltagere_i_delprojekt_borgerbudgettering.docx

Til Aarhus2017-kommunerne og deres landsbyer 
 
Hermed annoncering efter landsbyer til Gentænk Landsbyens tre delprojekter:  
 

• Bæredygtighed og Fællesskab – to sider af samme sag (bæredygtighed med fokus på de stedlige ressourcer, 
hvor lokalsamfundets behov opfyldes samtidig med, at man beskytter miljøet) 

• Samskabelse med borgerbudgettering som redskab (kulturel ramme, til planlægning og gennemførelse af lokale 
kulturarrangementer) 

• Landsbyklynger (nabolandsbyer eller landsbyer på tværs af kommunegrænser med samme interesse eller profil) 
 
Annoncerne vedhæftes både som pdf og som wordfil, så der er mulighed for at udfylde det tilhørende 
ansøgningsskema. Frist for ansøgning er 9. oktober 2015.  
Som det fremgår skal landsbyerne have opbakning fra deres hjemkommune for at kunne deltage i projektet. Når I 
videreformidler vil det derfor være en god idé, at jeres egne kontaktoplysninger også er tydelige. De kan indsættes i 
en følgemail eller eventuelt indsættes i de vedhæftede filer under afsnittet om deltagelse, så der udover de 
eksisterende oplysninger også fremgår en kontakt i egen kommune.  
 
Rammerne for delprojekterne fremgår af annonceringen:  

• Der er afsat 200.000 kr. til hvert af delprojekterne. I hvert delprojekt fordeles midlerne mellem 4-6 landsbyer. 
Lokal / kommunal medfinansiering vil kunne give den enkelte landsby større økonomisk volumen.   

• Kommunen fungerer som tovholder for projektet i egen kommune, det vil sige bistår landsbyen administrativt og 
sikrer kontakten med Gentænk Landsbyen. Gentænk Landsbyen varetager de tværgående aktiviteter 

• Den/de deltagende landsby(er) og kommunen deltager i det årlige Landsbytræf, hvor erfaringer og produkter af 
projektet præsenteres.  

 
Formål med delprojekterne  
Med udgangspunkt i lokalsamfundenes fællesskab og stedlige ressourcer gentænkes landsbyens rammer og 
grænser samt udnyttelsen af fællesskabets samlede ressourcer.  
For landsbyerne er projektet en chance for: 
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• At udnytte de samlede ressourcer bedre 

• At styrke fælleskabet i lokalområdet 

• At fremme og fremhæve tilbud og muligheder – for borgere, mulige tilflyttere, turister og gæster 

• At skabe nye netværk til gensidig nytte og glæde 

• At være en stærk og aktiv medspiller i debatten om landsbyernes fremtid 

• At fremme viden om de muligheder man får ved at bo uden for de større byer 
 
Gentænk Landsbyen kan hjælpe med at formidle kontakt til landsbyer, der ønsker at etablere klyngefællesskaber på 
tværs af kommunegrænserne.  
 
Delprojekterne er måder at komme i gang med forskellige former for landsbyudvikling ud fra de lokale interesser og 
muligheder. Det økonomisk tilskud fra Gentænk Landsbyen/Aarhus2017 er med til at sætte gang i processen, men de 
enkelte delprojekter vil kunne øge muligheden for at igangsætte aktiviteter eller anskaffe materiale ved at sikre lokal 
medfinansiering. Netværket mellem landsbyer i et delprojekt giver gensidig inspiration og motivation og kan danne 
platform for nye samarbejder. Samtidig er delprojekterne en anledning til at styrke den kommunale opbakning til 
lokale initiativer, idet der lægges vægt på, at kommunen hjælper lokalområdet med administrativ bistand. 
Kommunens forbrug i timer og anden økonomisk støtte indgår som medfinansiering i projektet. Gentænk Landsbyen 
er ved at opbygge et netværk af samarbejdspartnere i andre europæiske lande, som vil kunne  formidle kontakt til 
landsbyer i Europa. 
 
Produkter 
I 2017 kan vi præsentere en række nye måder at samarbejde på tværs af sogne- og kommunegrænser. 
Præsentationen sker ved de årlige Landsbytræf og samles desuden i et (elektronisk) katalog, som beskriver 
delprojekternes tilgange, processer og færdige produkter. Kataloget skal være til inspiration for andre landsbyer og 
lokalområder, der ønske at arbejde med lignende former for landsbyudvikling.   
 
Såfremt mailen ikke er nået frem til rette vedkommende i jeres kommune, bedes I videresende og også gerne sende 
mig information om, hvem der skal modtage information fremover. For yderligere oplysninger om Gentænk 
Landsbyen er I velkomne til at kontakte undertegnede. 

Venlig hilsen 

 

Mette Byrgiel Bach  

Specialkonsulent 

Teknik og Kultur 

Direkte: 8964 4102 - Mobil: 3051 0150 

 

Hovednummer: 8964 1010 

Postadresse: Skovvej 20, 8382 Hinnerup,  DK 

 

 

 

 


