
ARBEJDSGRUPPE FOR FÆLLES IDENTITET, BOSÆTNING OG MARKEDSFØRING  
 
HVORFOR?  
Beskriv hvorfor dette indsatsområde er vigtigt? 
 
- For at stå stærkere  
- Øge tilflytning  
- Mere slagkraft ved fælles markedsføring  
- Synlig Rebild Øst  
- Undgå lansbydøden  
. Billig bosætning  
. Ligger tæt på uddannelse og arbejdspladser  
- UNDER 20 MIN TIL ALT  
 
POTENTIALER 
Beskriv indsatsområdets potentiale 
 
- Tæt på Aalborg Ø  
- Igen UNDER 20 MIN TIL ALT  
- Østlige motorvej (507)  
- Billigere huse/grunde  
- 4 skoler, efterskole, Himmerlands Læringscenter  
. Gourmetruten  
. Mange fester/aktiviteter  
- Forslag om reklamer på taxi/busser  
- Godt fælleskab og opbakning i mindre byer  
 
UDFORDRINGER 
Beskriv hvilke udfordringer der allerede eksisterer eller kan opstå 
 
- Demografi - flere ældre  
- For få kender vores værdier  
- Nabokommuner er konkurrenter, da der postet mange penge i byudvikling m.m. Eksempelvis, Klarup, Storvorde, Gistrup, Aalborg Ø.  
- Huse til salg matcher ikke den moderne/efterspurgte boligform  
- Svært at få investorer/finansieret projekterne  



- Problem at få realkreditinstitut til at sætte gæld i billige huse.  
- Manglende kommunal fokus  
 
HVORDAN OVERVINDES UDFORDRINGERNE? 
Beskriv hvordan disse udfordringer kan overvindes 

 
- Styrket samarbejde på tværs  
- Gang i byggerier  
- Salg af byggegrunde  
- Respekter hinandens fokusområder på tværs i klyngen  
- Fokus på at holde skolebørn i distriktet  
- Fortælle den gode historie igen og igen.  

 
HVILKE PROJEKTER KUNNE ARBEJDES VIDERE MED? 
Oplist hvilke projekter indsatsområdet dækker over Rød = påbegyndt, men ikke finansieret 
 
- Kampagne med "UNDER 20 MIN TIL ALT" f.eks. Aalborg, Støvring, Hadsund, Motorvej, Rold Skov, Øster Hurup osv osv.  
- Projekt "Tilflytterboligere" allerede påbegyndt, Blenstrup tager initiativ til at invitere de byer med skole. da dette er et krav.  
- Fokus på byggegrunde og boligformer  
- Samarbejde med ejendomsmæglere  
- Ejerskab til fælles værdier i hele klyngen, f.eks. en større forening i én by = en større forening i hele klyngen. Klyngens svømmehal osv.  
- Koordinere event/fester, evt. hjælpe hinanden på tværs af byer ifb med afholdelse, evt. fælles grej (scene osv)  
- Kampagne for at få børnene til at blive i de skoler klyngen har.  
- Video omhandlende hele klyngen  
- Slå på noget med heste  
 
 

  

Kommentar [BFM1]:  



FØRSTE RUNDE SPØRGSMÅL, DER SKAL ARBEJDES MED PÅ VEJEN TIL HANDLEPLANEN  
 

PROJEKT: FÆLLES IDENTITET, BOSÆTNING OG MARKEDSFØRING 
 
HVAD ER FORMÅLET MED PROJEKTET? _Se ovenfor. 
__________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
HVORDAN STYRKER DET FÆLLESSKABET? Se ovenfor. 
__________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ ___
__________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
HVILKE SUCCESKRITERIE ER DER FOR PROJEKTET?  

1. Fælles reklame/annoncer for Rebild Øst Klyngen 
2. Øget salg af især byggegrunde 
3. Udvikling af ejendomsmægler "katalog" 
4. Video (via Rebild Kommune) der præsenterer Rebild Øst 
5. For at fremme den fælles identitet ønskes arbejdet på at lave et "landsby byggeri", som kan laves i Terndrup, Bælum og Terndrup 

og som passer ind i klyngens vision. 
 

HVILKE UDFORDRINGER LØSER DETTE PROJEKT:  

1) Det tiltrækker flere tilflyttere og flere grunde sælges. Samtidig ønskes nuværende beboere fastholdt i klungen. 
2) Det fastholder et aktivt foreningsliv samt områdets skoler. 
3) Der er mulighed for boformer for flere ældre, singler samt andre alternative boformer. 
4) Rebild Øst Klyngen og vores området bliver mere kendt for andre udenfor klyngen.  
 

MÅL: 

1. 

2.  

3.  



 
SYSTEMATISER ARBEJDET FREDMAD, FIND FREM TIL DELMÅL, UDDELIGER OPGAVER TIL GRUPPENS MEDLEMMER 
 

 1. Møde 
 

2. Møde 
 

Opgave  Ansvarlige Tid Opgave Ansvarlig Tid 
Finansiering  
Hvem kan bidrage økonomisk til 
projektet? 

En fra fundraisergruppen 
kommer med i denne 
arbejdsgruppe 

Hanne spørger 
Gitte 

6. marts 
2018 

   

Myndigheder 
Hvem kan give de fornødne 
tilladelser?  

Oversigt over hvilke 
byggegrunde der er til 
salg i Rebild Øst Klyngen 
her ville det være dejligt, 
hvis også en med 
kendskab til Bælum var 
med i gruppen. 

Birgitte laver en 
oversigt 
og spørger i 
Bælum 

6. marts 
2018 

   

Samarbejdspartnere 
Hvem skal inddrages?  

Kortlægning af hvilke 
ejendomsmæglere vi har, 
der grænser op til 
klyngen, samt hvilke der 
opererer indenfor 
klyngen 

Jacob laver en 
liste 

6. marts 
2018 

   

Kommunikation  
Hvordan får vi skabt opmærksom 
på initiativet?  

-Muligheder for at 
kommunikere 
ud/reklamere på busser 
- Indhente tilbud hos 
reklame-bureauer for 
udfærdigelse samt hjælp 
til fælles reklamer 
 

Ivan har spurgt 
Tendrup Taxa og 
Busser 
 
 
Hanne spørger 
hos Weltklasse, 
Ivan spørger Print 
& Grafik og 
Birgitte spørger 

6. marts 
2018 

   



Carsten Hvillum ift 
kontakter på Tech 
college 

Andet  
Hvad vil ellers være vigtigt at få 
arbejdet 
med/inddraget/afklaret? 

Kontakt til 
kommunikationsansvarlig 
i rebild kommune 

Carsten  6. marts 
2018 

   

 
 

 
Referat fra workshop 06.03.18 i Blenstrup Hallen 

Afbud: Ivan og Jacob 

Den første del omhandlede status fra sidste fælles klyngemøde. Herudover fortalte en repræsentant fra Aalborg Universitet om 
intelligent samkørsel. Der vil være ”kickoff” møde den 23. maj på dette projekt, hvor Rebild Øst Klyngen bliver forsøgsområde i 
samarbejde med Aalborg Universitet. 

Sidste del (ca. 30-40 min) bestod af arbejde i de forskellige grupper. I vores gruppe, var der Hanne, Carsten, Birgitte og Gitte fra 
Blenstrup, og der blev der drøftet/besluttet følgende: 

  

-          Birgitte fremlagde oplæg omkring kommunale byggegrunde til salg. 
-          Gitte vil fortsat gerne være en del af gruppe og sidder ligeledes i fundraisergruppen. 
-          Hanne har spurgt hos Weltklasse, men uden held ift. samarbejde. 
-          Carsten spørger på job, om der er nogle der har relationer til reklamebureauer.  
-          Sara/Carsten prøver at høre ved kommunen, hvad deres markedsføringsstrategi er ift. at markedsføre Rebild Øst. Der spørges 

ligeledes ind til hjælp vedr. udarbejdelse af video. ”Markedsføringsmand” fra kommunen, kunne med fordel deltage ved næste 
møde. 

-          Birgitte spørger Bente/Bælum vedr. deltagelse i projektet. 

DELMÅL 
Næste step 

At nå alle opgaver inden næste møde  



-          Birgitte undersøger vedr. private byggegrunde til salg. 
 
Møde d. 21/3 

Udsættes da det kun er Blenstrup der deltager igen. Der arbejdes med at få Thomas Nordlund i kommunikationsafd i Rebild 
kommune med til det næste møde. Birgitte afklarer om næste møde er d. 25/4 ellers udsendes en doodle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPPENS MEDLEMMER: EMAIL: TELEFON NUMMER: 
Jacob Elleman - Siem je@lindenborg.dk 20 60 86 75 

Ivan Johansen - Terndrup borgerforeningen@terndrupby.dk  

Gitte Holm - Blenstrup gitte.mholm@gmail.com  

Carsten Hvillum - Blenstrup carstenhvillum@gmail.com 60601211 

Allis Bak  98 33 76 90 

Vil gerne orienteres: 
Hanne Førster - Blenstrup 

 
hanneb79@hotmail.com 

 
40969925 

 

TOVHOLDER EMAIL: TELEFON NUMMER: 

Birgitte Mikkelsen bm@landbomail.dk 72203383 
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