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Referat af møde i venskabsbyarbejdsgruppen tirsdag den 3. 

september 2019 

Til stede:  

Uffe Elbæk, John Lomholdt, Carsten Mikkelsen, Jette Ulstrup, Poul Larsen, Birgit Christensen, Niels Larsen 
(ref.) 

Afbud: 

Henrik Christensen, Birgitte Wilsted Simonsen  

 

1. Mødeleder: Birgit Christensen 

 

2. Referat fra mødet den 29. maj blev godkendt 

 

3. Venskabsbypolitik 

Jette har aftalt med formand for Kultur og Fritidsudvalget, Gert Fisher, at det vil være en god idé at gå 
den gamle venskabsbypolitik igennem og at sende resultatet videre til udvalget. Byrådet arbejder i øje-
blikket på at forenkle Rebild Kommunes politikker, og det vil være fint, hvis venskabsbysamarbejdet kan 
indgå i en af de få kommende politikker. 

Bemærkninger til den eksisterende politik: 

1. Vision 

Første afsnit udgår og erstattes af en omtale af Rebild Kommune. Afsnittet kan starte med: ”Rebild 
Kommune er smukt og centralt beliggende i Nordjylland” og fortsætte med at bruge dele af afsnit to. 
Gerne inkl. ”stærke kulturelle traditioner”. 

Afsnit tre beholdes, og afsnit fire udgår. Afsnit fem justeres, så der står: ”Rebild Kommune ønsker et 
internationalt samarbejde inden for udviklingen af Det Fælles Europa for de kommende generationer.” 

Afsnit seks beholdes. 

2. Formål 

Første afsnit, første sætning justeres: ”Rebild Kommune vil udveksle erfaringer og ideer med de uden-
landske kommuner.” Anden sætning slutter efter virke. 

Punkter, her slettes de tre sidste. 

3. Geografisk fokus 

”nordiske og” slettes. 

4. Fagligt fokus 

Første afsnit, her slettes: ”, samt erhverv” 

5. Ambitionsniveau 

Første sætning i første afsnit slettes. 

Andet afsnit, punktum efter arbejdet. 

Punkter (prioritere):  

Folkeskoleområdet erstattes med Børne- og ungeområdet 

Nyt punkt: Ældreområdet 

Punkter (stræbe efter): 
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To sidste punkter slettes. 

6. Økonomi 

Et svar fra Norddanmarks EU Kontor lyder: 

Europa for Borgerne eksisterer fortsat med særligt fokus på venskabsbyer (twinning) eller netværk af 
venskabsbyer (networks of towns). 

Dog skal det nævnes at programmet har nogle stramme fokusområder, så der er ikke er frit slag for em-
ner/ fokus i projekterne mellem venskabsbyerne. 

7. Ejerskab 

”erhvervsliv” slettes. 

8. Nye aktiviteter 

Første afsnit – anden sætning slettes. 

Andet afsnit slettes. 

Sidste afsnit slettes. 

 

Jette og Birgit renskriver venskabsbypolitikken. 

 

4. Evaluering af besøg fra Gelenau den 14-17. juni 2019 

Jette gennemgik turens forløb.  

Ankomsten var en smule kaotisk, fordi tyskerne ikke varslede deres ankomst som aftalt.  

Motellet levede ikke op til forventningerne på følgende punkter: Aftensmaden fredag var kritisabel, der 
var ingen betjening i forbindelse med morgenmaden lørdag, og sandwich var ikke klar mandag morgen. 

Manglerne er blevet påtalt. 

Der var forskellige kommunikationsbrister mellem Rebild og Gelenau, og gruppen savnede en ansvarlig 
rejseleder. Besøget på Ådalscentret var vellykket. 

Det eneste af det øvrige program, der ikke faldt i alle deltagernes smag, var besøget på Lindholm Høje. 
Dette programpunkt var ønsket fra Gelenau. Både gæster og værter var begejstrede for afslutningen i 
Rebild Bakker. Sirenerne og spillemænd bidrog til at gøre aftenen til noget helt særligt. John og Uffe hav-
de gjort bålhytten klar. 

Konklusionen er, at vore gæster var meget tilfredse med besøget og gav udtryk for, at de gerne kommer 
igen til næste år.  

 

5. Evt. juletur til Gelenau 2019 

Enighed om, at der arrangeres adventstur igen i år. Niels indhenter tilbud fra Olesens Busser og giver 
besked om, at vi gerne vil have samme chauffør som sidst. Gelenau får besked om, at vi siger ja tak til 
vandrerhjemmets tilbud. 

Turen bliver annonceret som sædvanlig. Carsten skriver til lokalaviserne. 

Birgit udtrykte ønske om, at turen bliver andet og mere end en udflugt. Flere støttede dette synspunkt, 
og arbejdsgruppen vil på det næste møde drøfte konkrete programønsker. 

 

6. Økonomi 

Kassebeholdningen er på 71.212 kr. Uffe mangler at få refunderet sit udlæg fra besøget i juni.  
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7. Nyt vedr. igangværende projekter 

Huset i Skoven melder om et godt samarbejde med Villa Kunterbunt. Parterne planlægger en udveksling 
af medarbejdere. 

Else Nørgaard fra Skørping Skole orienterer om, at Sortebakkeskolen afventer svar fra Freie Schule Erz-
gebirgsblick. Elever fra Skørping Skole har sendt breve til tyske elever. Der er ikke kommet svar tilbage 
endnu. Else håber at starte et tværfagligt forløb. 

Enighed om, at repræsentanter fra skolerne mod betaling bliver inviteret til at deltage i adventsturen. 

Carsten foreslog, at der også kommer repræsentanter fra idrætslivet med på turen. 

 

8. Hvad sker der med fodbold-projektet? 

Carsten har rettet mange henvendelser til Gelenau, men det er endnu ikke lykkedes at få kontakt. Dette 
taler for, at det vil være godt at repræsentanter fra idrætslivet kommer med på adventsturen, så de kan 
snakke direkte med samarbejdspartnerne. 

 

9. Aftale mellem Rebild Kommune og Rebildcentret om lån af trabant  

Uffe kontakter Rebildcentret og beder om, at man efterlever aftalens ordlyd. Hvis bilen ikke kommer un-
der tag i vintermånederne, skal den tages hjem. 

 

10. Næste møde 

Tirsdag den 1. oktober kl. 19-21. Mødet drejer sig især om planlægning af juleturen. 

 

11. Evt. 

John bemærkede, at ejerskabet til samarbejdet med Gelenau er mere bredt forankret i hele kommunen 
nu, end det har været tidligere. 

 

 


