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Nedenstående er fremsendt fra MeNaTeket ved Birgitte Brinkmann Bak-Sørensen til forvaltnignen d. 20. 
februar 2023. Teksten giver en umiddelbar status på arbejdsgruppen bag MeNaTekets arbejde. 

 

MeNaTek styregruppen har stadig ambition om, at etablere et unikt sted i Rebild kommune. 
Hvor både de traditionelle foreningsbaserede idrætsgrene, de uformelle brugere og de ander-
ledes fritidsaktiviteter trives side om side med synergi mellem indendørs- og udendørs aktivi-
teter. Dialogen med fonde tager tid, bevilgningen fra Rebild kommune er flyttet til 2025-27 og 
styregruppen har derfor benyttet den udskydning til at sikre, at grundlaget for projektet fortsat 
er til stede hos brugerne.  
Øster Hornum Hallens brugere er oppe på fuld aktivitet igen efter corona, de efterspørger fort-
sat plads og træner under ret pressede forhold og efterspørger mere plads.  
 

Styregruppen har fortsat den dialogproces, der blev opstartet med LOA  i september 2022. 
Hvor projektets fundraiser fremsendte prospektet til projektets kontaktperson i LOA. Dialogen 
er fortsat i gang og aktuelt skal styregruppen mødes med arkitektfirma ultimo uge 8. Arkitekt-
firmaet skal hjælpe med at se på de fysiske forhold både i forhold til punkterne omkring klima 
( bla de gamle/oprindelige bygninger, som er piv-utætte), om der kan peges på muligheder for 
bedre udnyttelse af m2 ( som konsekvens af klimakrisen) og om der kan peges på muligheder 
for evt etapeopdeling. Der er forventning om et skitseforslag til styregruppen og fondene ulti-
mo marts. Det er de punkter LOA har bedt projektgruppen se og udvikle yderligere på - lige-
som KFS forvaltningen ved mødet primo december 2022 også lagde op til. Arkitektfirmaet vil 
også kunne være rådgivere på projektet fremover ( som anbefaling fra sidste møde med for-
valtningen).  
 

Der har i foråret 2022 været dialoger med folk bag stort lokalt solcelleprojekt ( Abildgård sol-
cellepark), som vil kunne give anledning til, at et større mio tilskud vil kunne tilfalde MeNaTek 
projektet via den grønne pulje. Således at elementet i fritidsaktiviteterne, der omhandler rela-
tion mellem Menneske-Naturen og Teknikken, Makerspace ( MeNaTek Værkstedet) og etable-
ring af “Åben skole”, som MeNaTeket indeholder, yderligere kan understøttes. Der har i dialog-
processen været talt om, at man vil kunne etablere en sti fra MeNaTeket til solcelleprojektet, 
som vil kunne oprette et område med undervisning omkring solceller og vedvarende energi. 
Således at man med base i MeNaTeket vil kunne bruge undervisningsområdet ved solcellepar-
ken og stien dertil som et anderledes rekreativt tilbud for familier i fritiden. I undervisnings 
øjemed vil det komme børnene i Rebild kommune til gode  i forhold til at øge deres muligheder 
for at få science tankegangen og viden omkring vedvarende energi ind i deres kompetence 
rygsæk allerede i folkeskolen. Samtidig vil tilskuddet og etableringen af MeNaTeket give Rebild 
kommune det første Makerspace i kommunen, som også kommunens ungdomsskole er inter-
esseret i at kunne tilbyde de unge som undervisningstilbud i fritiden (med inspiration fra Tre-
kanten i Ålborg Øst). Solcelleprojektet Abildgård står på listen til godkendelse i teknik- og miljø 
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i 2023. Tilskuddet til Grøn pulje vil være 7 - 8 mio kr. som man forventer vil komme lokal om-
rådet til gode,  
 

Fundraiser fra Upfront har fremlagt fondssøgnings-planen fra 27. sept. 2022.  
Aktuelt arbejder på en ansøgning til LAG Himmerland og der er aftale om møde med Anne 
Ritman d 23/3. Endvidere arbejdes med ansøgning til Nordea fonden. Ansøgning til AP Møllers 
fond, bliver i samarbejde med arkitektfirma og fundraiser.  
 

Status lokal indsamling ( 3 mio kr):  Indsamlet og doneret lokal støtte: 1,2 mio kr 
 

Der er ved lokale events indsamlet 500.000 kr siden ultimo 2020. Der er flere store events 
planlagt i 2023 -  ligesom der sættes fokus på sponsorer og DGI indsamling/ Folkeaktier kom-
mende forår og forsommer.  
De lokale foreninger støtter op om projektet hhv ØHI og Fitness med 400.000 og 100,000 kr. 
Øster Hornum Hallen med 200.000 kr. 
 

Friluftscenter Katbakken er særligt aktiv i forholdet til udendørsarealerne og i at udvide det 
samarbejde, der allerede er med Øster Hornum Hallen i forhold til deres brugere. Der er med 
MeNaTekets udearealer sat fokus på forbedring af forhold omkring overnatning med etablering 
af indendørs overnatning i hytter. Friluftscenterets shelters bliver allerede nu benyttet til over-
natning af folk på vandre- og cykelture, f eks. de vandere, der går på hærvejen. Der har længe 
været fokus på, at det skal være et godt “pit-stop” i Øster Hornum. Bla tilbydes Katbakkens 
brugere adgang til Øster Hornum hallen, hvor de kan få et bad, adgang til toilet, tekøkken, 
strøm og fri wifi. Der vil også blive søgt puljer og fonde til dette.  


