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1. Indledning
VisitMariagerfjord og VisitNordjylland igangsatte et udviklingsprojekt i Mariager med henblik på at
skabe muligheder for fornyet vækst. Projektet skulle i et netværks- og innovationsforløb bringe turisterhvervet, forretningsfolk, ildsjæle, erhvervsudviklere, planlæggere og rådgivere sammen om at
udvikle nye koncepter og produkter med fokus på at udvikle Mariager i henhold til konceptet Cittaslow.
Projektet iværksattes med udgangspunkt i at en gruppe erhvervsdrivende og borgere i Mariager i
2011 havde taget initiativ til at etablere en gruppe, der skulle gøre en indsats for udviklingen af Mariager by- og nærområde.
Det langsigtede perspektiv er, at der gennem lokal erhvervsudvikling og med særligt fokus på turisme kan skabes nye erhvervsmuligheder og vækst for de allerede eksisterende erhverv.
Det har også fra starten været et ønske om, dels at sætte yderlige fokus på de værdier, der er en
del af Cittaslowkonceptet, som initiativgruppen så som en passende ramme for udvikling, identificering og markedsføring af Mariager. Forløbet skulle således tydeliggøre, hvorvidt det ville være
relevant for Mariager at ansøge om at blive Cittaslow-by.
Denne afrapportering vil indeholde konklusioner og perspektivering af resultaterne fra det borgermøde og de to workshops der er blevet afholdt, oplæg til handlingsplaner, samt en afsluttende evaluering af processen.

2. Resume, konklusion og perspektivering
En initiativgruppe af ildsjæle og erhvervsdrivende i Mariager har med start i april 2011 mødtes og
drøftet, hvordan der bredt set kunne sættes gang i en mere positiv udvikling og vækst af Mariager.
Gruppen har blandt andet set turisme som en motor i denne udvikling, og der blev derfor etableret
kontakt med VisitMariagerfjord.
Ved projektets start ansatte VisitMariagerfjord en tidsbegrænset projektkoordinator og der blev
tilknyttet ekstern proceskonsulent. I regi af Turistkontoret i Mariager og med den eksterne bistand
blev der i perioden oktober 2011 til februar 2012 afholdt seks styregruppemøder, to workshops og
et borgermøde.
Der er til udviklingsforløbet indgået bindende aftaler med en lang række samarbejdspartnere fra
turist-, detail- og øvrige erhverv i Mariager. Dette formelle samarbejde og de tilknyttede ressourcer
har bidraget både indholdsmæssigt og praktisk til bl.a. udformning og udsendelser af indbydelser,
pressemeddelelser og program for workshops, afholdelse af workshops, herunder lån af mødested
inkl. forplejning, samt støtte til opsamling, bearbejdelse og fremlæggelse af resultaterne af de afholdte workshops.
Samarbejde mellem de ”professionelle” og initiativgruppen har ud fra den gennemførte evaluering
på flere måder fungeret godt, selvom det er forståeligt, at der efterfølgende udtrykkes tvivl om det
fortsatte projekt, uden tilsvarende støtte, kan realisere de gode ideer og initiativer, der er påbegyndt.
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Overordnet mål:
Målet er at få beskrevet en handlingsplan(strategisk/taktisk), som indeholder klare, realiserbare og
målbare mål for, hvordan man fælles og individuelt kan få udviklet et grundlag for at Mariager med
eksisterende og nye tilbud og produkter kan benytte Cittaslow som fælles udviklings og kvalitetssikringsredskab.
Delmål:
1. Idegenere realiserbare projekter og aktiviteter der på kort som på lang sigt vil kunne bidrage til
en samlet vækst på følgende specifikke indikatorer:
a. Samlet antal turister, øget flerdagsturisme, flere overnatninger.
b. Øget omsætning i detailhandel
c. Øget tilflytning
2. Gennem bredden i idegenereringen og koordineringen skabe grundlag for konkrete samarbejdsprojekter og etablering af formelle lokale netværk.
3. Synliggøre de konkrete resultater overfor borgerne og erhvervsdrivende i Mariager og Mariagerfjord Kommune, således at det kan forstærke en fortsat udvikling og vækst i hele området.
På de to workshopmøder har der været indbudt ca. 50 personer, der repræsenterer erhverv, foreninger, samt almene borgerinteresser, heraf er ca. 30 mødt op til begge workshops, hvor de har
bidraget med at ideudvikle og udarbejde konkrete handlingsplaner for de initiativer, der på borgermødet og i styregruppen har været mest opbakning til. På borgermødet mødte der godt 100 deltagere op til en livlig og positiv debat om de tanker og ideer, der var udviklet på den første workshop
og efterfølgende bearbejdet og fremlagt.
Konklusion?
Konklusion?
Resultaterne af projektet fremstår i første fase som de fire handlingsplaner, der bliver præsenteret i
denne afrapportering, samt styregruppens bud på en fremtidig organisering.
Det er imidlertid vigtigt at fremhæve at processen har skabt et stærkt netværk blandt deltagerne og
en forventning om at samarbejdet skal fortsættes for at give de konkrete effekter i form af indtjening, innovation og synlighed. Denne fælles forståelse af mål og midler frem mod et Cittaslowkoncept, der vil styrke både den enkelte virksomhed og områdets udvikling, er et godt grundlag for
det videre arbejde.
I den forbindelse er Mariagerfjord kommunes aktive deltagelse essentiel, både i forhold til at understøtte det erhvervsudviklingsarbejde, der nu er opbakning til fra erhverv- og borgere, og i forhold
til at skabe de nødvendige planmæssige rammer.
Selvom idegenereringen ikke i første omgang har medvirket til nye aktiviteter og handlinger, der
umiddelbart kan sætte vækst i antallet af turister og omsætning, så er der alligevel gennem arbejdet skabt en platform for samarbejde og netværk, som forhåbentligt kan videreudvikles og udnyttes
til at skabe en nødvendig udvikling, når det gælder lokal erhvervsudvikling og turisme.
Perspektivering
Erfaringer fra andre lignende projekter peger på, at det vil være rigtig fornuftigt, om lokale erhvervsrepræsentanter, der i forvejen arbejder indenfor projektets centrale temaer omkring lokal erhvervsudvikling og turismefremme i endnu højere grad knyttes til aktiviteterne og indsatsen tidligst muligt i
processen. Erhvervsrepræsentanter, der måske har virksomheder bag sig med ressourcer i form af
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timer og kroner, og som umiddelbart vil kunne se en tydelig merværdi af deres bidrag til arbejdet
gennem en forbedret bundlinje og øget vækst.
Mariagerfjord Kommunes involvering vil også være et vigtigt aktiv, specielt i forhold til koordinering
af det planlægningsmæssige og i forhold til de kommunale initiativer, der allerede er gennemført,
eller er på vej til at blive gennemført. Involveringen har dog måske den begrænsning i forhold til de
mange lokale initiativer og ønsker, - at kommunen skal fokusere på hele kommunens udvikling.
Mariagerfjord kommunes involvering er ligeledes helt afgørende i forhold til ansøgning om Cittaslow, idet en sådan klassificering gælder hele kommunen.
Som ung i Mariager kunne man med en vis ret også spejde efter ideer og initiativer, der tager sit
udspring i de unges liv. Dette er styregruppen også sent i processen blevet opmærksomme på,
hvorefter der blev inviteret til et ungeforum blandt specielt de 16 – 20 årige, men desværre med en
meget beskeden opbakning og uden input til de fremlagte initiativer. Måske en høring i den kommunale Ungdomsråd kunne give et større udbytte?
VisitNordjylland har som projektejer bidraget med projektmidler fra EU’s Fond for Regional udvikling til gennemførelse af projektet og herunder med en overordnet projektleder, som aktivt har deltaget i styregruppens arbejde i projektperioden. Dette har været gavnligt i forhold til at få ekstern
inspiration og opbakning til projektets gennemførelse. Det må formodes, at den fremtidige udvikling
af Mariager til en del af Cittaslow netværket, vil være afhængig af fortsat en lignende støtte.
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3. Fremtidig organisering af handlingsplanarbejdet.
For at arbejdet i de etablerede arbejdsgrupper bedst mulig koordineres og følges op, har styregruppen på baggrund af drøftelserne i workshop 2 organiseret sig således.
Kommissorium.
SAMVIRKET der består af udpegede repræsentanter fra de nævnte organisationer, er det koordinerende og besluttende organ som varetager den løbende information, kontakt og opfølgning vedrørende de forskellige arbejdsgrupper, således der sker en koordinering og kvalificering af aktivitetsgruppernes arbejde. Det er også SAMVIRKET der har kontakten til kommunen og indgår de
fremadrettede aftaler på projektets vegne.
SAMVIRKET referer til følgegruppen som de mødes med 2-4 gange om året, hvor der gøres status
og ses fremad i forhold til nye opgaver og etablering af nye arbejdsgrupper. Andre interessenter vil
løbende blive inddraget i processen, når det er relevant – herunder Mariagers borgere, foreninger
og institutioner. Det må forventes, at kommunen i forbindelse med Cittaslowprojektet fremlægger
forslag til en fremtidig organisering, men indtil da vil den ovennævnte organisering sikre fortsat
arbejde og fremdrift af de igangsatte initiativer.
Figur: Organisering af handlingsplansarbejdet
handlingsplansarbejdet

VisitNordjylland

Kommunen
- forvaltninger

Foreninger
- Handelsstandsf.
-Turistforening
- Erhvervsråd
- Idrætsforening

Institutioner
- dagpleje, SFO,
børnehaver, skoler

SAMVIRKET
- Turistforeningen v. Mette
Bay Velling
- Handelsstandsforeningen
v. Mogens Krogh Jensen
- VisitMariagerfjord v. Mikkel Skovsbo
- 2 lokale byrådsmedlem. v.
Jane Grøn og Erik Kirkegaard Mikkelsen
- Kommunal forvaltning v.
Jens Lykke

-

Aktivitetsgrupper
Mariager Marked
Vandaktiviteter
Byture - Historie – Klostret
Stier (Cykel/vandre)
Skiltning
Værested for unge og ældre

Styregruppe

Initiativgruppe

Hjælpergruppe
- f.eks. IT-bistand

Borgerne
- borgermøder
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3.1. Procesplan marts – juni 2012

Aktivitetsgrupperne
- Arbejder videre med de respektive projekter, og fremsender senest pr. 1. april 2012 et konkret oplæg til SAMVIRKET.
SAMVIRKET
SAMVIRKET
- Senest pr. 6. marts 2012 kendes personsammensætningen i SAMVIRKET
- Det første møde i SAMVIRKET afholdtes d. 14. marts 2012 som et konstituerende møde
med udarbejdelse af forretningsorden, tidsplan mv.(Forretningsplan og tidslinje er vedlagt
som bilag)
Mariagerfjord Kommune
- Kommunal forvaltning(er) og kontaktpersoner Jens Lykke fra Kultur og fritid.
VisitNordjylland
- Afhængig af fremtidig samarbejdsaftale f.eks. vedr. Cittaslow.
Borgere/Institutioner/Foreninger/Styregruppen
- Vil løbende blive inddraget i processen, når det er relevant.
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4. Projekt Mariager – Cittaslow
Herunder følger en opsamling og dokumentation af de resultater, der løbende er blevet opsamlet
under projektets gennemførelse som en illustration af de mange ideer og det arbejde, der har været udført.
Tidsplanen for projekt Mariager – Cittaslow som med støtte fra VisitNordjylland blev igangsat i oktober 2011 og afsluttedes med udgangen af februar 2012.
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4.1. Idekatalog fra 1. workshop d. 5. november 2011.
Nedenstående opsamling er resultatet af den ideudvikling, der forgik i de tre grupper på workshoppen. Næste skridt var dels at sikre, at nedenstående ideer fik et forståeligt og sammenhængende
indhold, og dels at få prioriteret og konkretiseret ideerne. Dette foregik i samarbejde med initiativgruppen.
Navn

Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for
Mariager?

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at ideen vil
lykkes?

Timingen
Hvornår er det
mest hensigtsmæssigt at udføre denne ide?

Ideen
Blandt erhverv og foreninger i
Mariager skal der skabes en
lokal identitet og stolthed, der
gør, at man hellere bruger hinanden frem for at importere ting
udefra.

At erhvervet og foreningerne i
byen ser sig som hinandens
forudsætninger frem for hinandens modstandere.
Cittaslow kan som koncept
måske være med til at skabe
denne stemning, hvis der fra
start er fokus på det.

Sæt øget fokus
på det i forbindelse med dette
projekt og fremadrettet.

Ideen
Når en butik, hotel m.m. bliver
tilkendt et Cittaslow-certifikat,
skal det markeres. Det kunne
eventuelt være ved en offentlig
overrækkelse, hvor der bliver
fortalt lidt om stedet.
Det ville have betydning for,
hvordan Cittaslow bliver opfattet.
Det ville være gavnligt i forhold
til, at det gerne skulle ses som
noget godt og som en ære at
blive Cittaslow-certificeret. Yderligere ville det inspirere andre til
at stræbe efter at opnå Cittaslow-certifikatet.

At Mariager bliver en Cittaslowby.

Når/hvis Mariager bliver en
Cittaslowby.

Lokal identitet

CittaslowCittaslowcertificeret – En
ære

Ansvarlig
Kunne eksempelvis være et
Cittaslowråd
når/hvis Mariager
bliver en Cittaslowby

Ansvarlig
Et Cittaslowråd
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Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for Mariager?

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at ideen
vil lykkes?

Ideen
En guidet tur rundt i nogen af Mariagers butikker. Ideen er inspireret
af konceptet for pubcrawl. Deltagerne har på forhånd har betalt et
beløb for at deltage på turen og får
så nogle gratis ting i hver butik, og
kan så vælge at købe mere, hvis
det frister.

•

At det er en ide, der kan
sælges til kunderne.

•

At butikkerne ønsker at
indgå i et samarbejde
omkring dette.

Butiks
Butikscrawl

Butikspak
Butikspakken

Timingen
Hvornår er det mest
hensigtsmæssigt at
udføre denne ide?

Butikscrawlen kunne
eventuelt have sammenhæng til Cittaslow, således at rundturen forgik til de butikker, der er certificeret. I så fald skulle det
iværksættes når/hvis
Mariager bliver en
Cittaslowby.
Ansvarlig
Evt. butiksnetværk af
Cittaslowcertificerede
butikker

Ideen
Der laves forskellige butikspakker.
Hver pakke har et tema.
Eksempelvis en børnepakke, hvor
man efter at have betalt et beløb for
pakken kan gå på rundtur i butikkerne og hente de forskellige ting,
som indgår i pakken. Eksempelvis
en is, et styk legetøj, en pakke rosiner, en nøglering osv.
Et andet eksempel kunne være
detektivpakken, hvor kunden ved
hjælp af nogle ledetråde, som findes i butikkerne, skal opklare et
mysterium, som først giver mening,
når alle ledetråde er samlet ind.

•

At det er en ide, der kan
sælges til kunderne.

•

At butikkerne ønsker at
indgå i et samarbejde
omkring dette.

Ansvarlig
Butikkerne
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Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for Mariager?

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at ideen
vil lykkes?

Ideen
Der kommer utrolig mange motorcyklister til byen hvert eneste år. De
ender alle sammen nede ved fjorden, hvor de køber en is. Vi skal
tilbyde dem andet end det. Måske
vi så kan få endnu flere til, og få
dem der er her til at bruge flere
penge.
Det kræver, at byen ser indbydende
ud fra havnen. Står man som turist
neden ved havnen, så kan man
knap nok se, hvad vej byen er. Der
skal være bedre skiltning til byen +
en naturlig vej til byen.

•

Bedre skiltning + naturlig
vej til byen kræver kommunal opbakning

•

Tilladelse til arrangementer på havnen (og by)
kræver kommunal opbakning.

En anden vej at gå er at lave arrangementer på havnen. Eksempelvis:
• Musikarrangementer på havnen.
•

Udstilling af en specielbygget
motorcykel, der bliver præsenteret med en lille tale, og ved at
den først står under et klæde
som så bliver trukket fra, så
publikum kan blive betaget.
(Der findes en specifik designer, der laver de her motorcykler).

•

Arrangement som både foregår
på havnen og i byen, så de får
øjnene op for byen. Eventuelt
starte på havnen og så slutte i
byen.

Timingen
Hvornår er det mest
hensigtsmæssigt at
udføre denne ide?

Ansvarlig
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Vigtigheden
Hvorfor er
denne ide vigtig for Mariager?

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at ideen vil lykkes?

Timingen
Hvornår er det mest
hensigtsmæssigt at
udføre denne ide?

Ideen
En markedsdag, hvor der
sælges vare
fra boder.

Rift om boderne fra butikkernes side

2012 eller eventuelt i
forbindelse med
når/hvis Mariager
bliver en Cittaslowby.

Det vil kunne
trække mennesker til byen,
give god omsætning i byen
og det kunne
være noget
som borgerne
kunne være
stolte af – En
ting som Mariager kan blive
kendt for.

Markeds
Markedsdag

marts 2012

De lokale butikker har her en god mulighed for at
sælge deres vare til et større publikum. Lokale producenter skal bakke op - gerne specialbutikker også.
God placering
Størst opbakning til at det ligges på torvet. Alternativt blev det foreslået, at det lægges på hovedvejen,
som så skal lukkes ned til formålet.
Ordentlige salgssteder
Størst opbakning til markedssalg under åben himmel. Alternativt blev det foreslået, at det kunne afholdes i et stort telt.

En lørdag i hver måned.
Skal koordineres
med, hvornår der
foregår arrangementer i Hobro/Hadsund/Øster
Hurup.

At der kommer kunder

Ansvarlig

Folk fra nærområdet skulle gerne tænke, ” det er i
dag, der er marked i Mariager - der SKAL jeg hen”

Handelsstandsforeningen kunne være
dem, der fik ansvaret
for at sparke det her
i gang. Opstarten
kunne være, at de
indkaldte alle butikkerne til et indledende møde. Alternativt
kunne der eventuelt
nedsættes en arbejdsgruppe der
varetager denne
opgave.

Der skal skaffes nogle boder
Antal: Start med 5-6 stykker. Slutmål: Minimum 10.
Det skal finansieres
Butikkerne har ikke ressourcerne til at have ansvaret for opsætning/nedpilning af boderne, så der
kræves nogle ressourcer fra anden side. Eventuelt
kommunen.
I Hobro prøvede de først med nogle billigt produceret boder, men de holder ikke. Nu vil de have boderne produceret ved produktionshøjskolen til en
stykpris på ca. 20.000.
•
•
•

En mulighed for at finansiere dette er, at hver
bod er sponsoreret af en lokal sponsor.
En anden mulighed er at Handelsstandsforeningen eller kommunen er ejere af boderne.
En supplerende mulighed, som i hvert fald gør
det billigere, er, at boderne og dermed startudgifterne deles med Hobro

For at butikkerne kan
være med, kræves
det, at de ikke selv
har ansvaret for at
sætte boderne op og
pille dem ned – det
har de ikke ressourcerne til. Kommunen
kunne have ansvaret
herfor.
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Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for Mariager?

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at ideen
vil lykkes?

Timingen
Hvornår er det mest
hensigtsmæssigt at
udføre denne ide?

Ideen
EVENTKALENDER med eksisterende events herunder også hallens
arrangementer og nye, som skal
planlægges.

Koordinering
Markedsføring
Sponsorer

Realiseres 2012

Ideen
SYNLIGGØRELSE via guides, skilte, internet etc. af de steder, der er
værd at besøge og de informationer,
der er værdifulde, for at gæsterne får
en total oplevelse.

Uddannelse
Investering fra kommunen

Eventkalender

Ansvarlig
På borgermødet
kan man undersøge
om der er nogen,
der vil påtage sig
den opgave at
etablere og opdatere.

Ansvarlig

Synliggørelse
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Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for Mariager?

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at ideen
vil lykkes?

Ideen
FORMIDLING af kultur, natur og
historie: Roserne, de gamle huse,
klosteret, kranen, saltet og meget
meget mere.

Uddannelse, hvordan fortælles en historie.
Finde de rette personer.
Oversigt og skiltning på havnen og andre steder, som er
”modtagepladser”.

Timingen
Hvornår er det mest
hensigtsmæssigt at
udføre denne ide?

Ansvarlig
Formidling

Ideen
GÆSTFRIHED blandt andet ved at
forretninger kan anbefale oplevelser
og formidle viden om arrangementer.
Og ved at hele byen fremstår pæn
og ren og indbydende.

Uddannelse
Opdatering via kalender
Alle borgere skal tage et medansvar, vi skal vise vi er stolte
af vores by.
Ambassadører.
Ansvarlig

Gæstfrihed
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Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for
Mariager?

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at ideen vil lykkes?

Timingen
Hvornår er det
mest hensigtsmæssigt at udføre denne ide?

Ideen
TEMAFERIE

Samarbejde mellem overnatningssteder, attraktioner, spisesteder, cykeludlejning eller lignende

Planlægges nu
så det er klar til
2012

FERIEPAKKER

Ansvarlig
Feriepakker

Ideen
STØRRE OVERNATNINGSFACILITETER der kan rumme et
selskab, en konference eller lignende

Investorer
Anskueliggøre behov

Arbejde påbegyndes 2012

Ansvarlig
Konferencefaciliteter
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Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for Mariager?

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at ideen vil
lykkes?

Timingen
Hvornår er det
mest hensigtsmæssigt at udføre
denne ide?

Ideen
BYRUTE gåtur med roser, huse,
byudvikling samt kirke og kloster
som temaer

Ruterne skal beskrives, tegnes
på kort. Alternativt eller samtidig
skal turene udbydes som guidede ture, som man kan deltage i
højsæsonen. En del af fortællingerne findes allerede, de mangler blot at blive omsat til et turistprodukt.
Finde egnede personer fx efterlønsmodtagere/pensionister, der
har evner og lyst til at formidle fx
en gang om ugen om sommeren.

2012

NATURRUTE gåtur, cykeltur eller
ridetur
FJORDRUTE sejltur, køretur, gåtur
og/eller ro tur
Ruter

Ansvarlig

Ideen
STANDPLADSER til autocampere,
som meget gerne vil bo på havnen
og som formodes at være en stadig
voksende målgruppe.

Standpladser
til AutocamAutocampere

Ansvarlig
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Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for Mariager?

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at ideen
vil lykkes?

Timingen
Hvornår er det
mest hensigtsmæssigt at udføre
denne ide?

Ideen
FJORDBAD etablering af faciliteter
med badebro, omklædning, sauna
etc. kan understøtte helårs brug af
fjorden.
Kan tænkes sammen med wellness, saltbade og massage.
Kan tænkes sammen med faciliteter til roklub

Finansiering og kommunale
tilladelser

Lang sigt

Ansvarlig
Fjordbad
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Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for Mariager?

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at ideen
vil lykkes?

Timingen
Timingen
Hvornår er det mest
hensigtsmæssigt at
udføre denne ide?

Ideen
Sikre synlige og sammenhængende
cykel- og gå- stier langs fjorden(Fra
øst til vest)
Gå-stier der er gangbare(for ældre)
på tværs af byen og dens brosten.

Sammenhængende opfølgning og formidling(pjece,
internet) og afmærkning,
samt evt. praktisk og løbende
vedligeholdelse.

Oplagt beskæftigelsesprojekt og samarbejde mellem kommune, campingplads
og koordinerende
gruppe. Kan starte
straks!
Ansvarlig
Styregruppen

Samle de forskellige aktiviteter og initiativer vedr. roser i
en fælles arbejdsgruppe og
synliggøre det i alle sammenhænge, der har med det fremtidige projekt at gøre.
Præsentationsfilm om rosernes by (Greenstick Studio)

Kan iværksættes
straks gennem koordinering af igangværende aktiviteter og
synliggøre disse.

Stier

Rosernes by

Ideen
Tydeliggøre Mariagers brand gennem ”Rosernes by”
Kunne være en synlig og samlet
overligger på, hvordan aktiviteterne
bliver igangsat.
Skabe privat passet rosenhave med
gl. og kendte roser.
Kan blive et symbol på kvalitetssikring af det gode liv.

Ansvarlig
Udpege ansvarlig
koordinator – ”Rosenpasseren” der koordinerer de kommunale og frivillige initiativer
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Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for Mariager?

Ideen
Ny organisering af de fælles interesser for at opnå en stærk sammenhængskraft og kvalitet i Mariager.
Nødvendigt at samle kræfterne og
blive enige om fælles indsatsområder – hvad kan vi, hvad er der midler
til, og hvordan kan vi sikre en positiv
opbakning og ejerskab til initiativerne

marts 2012

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at ideen
vil lykkes?

Timingen
Hvornår er det mest
hensigtsmæssigt at
udføre denne ide?

Der skabes f.eks. en paraplyorganisation eller sammenlægning af eksisterende foreninger, der varetager fælles
interesser for erhvervsudvikling, byudvikling og turisme.

Kunne være et Cittaslowråd der etableres primo 2012

Ansvarlig
Netværk

Ideen
Ombygning og renovering af gl. biograf til kulturcenter. Samle museumsdriften-kulturdriften under en hat.
Kunne blive et eksempel på en fælles indsats og på aktiviteter der retter
sig mod byens borgere og kommende turister.

Kulturcenter

Der er kommunalt allerede
taget beslutning om dette
projekt og i 2012 afsat
300.000 til projektering og
efterfølgende stillet forventninger om, at der samlet skal
bruges ca. 7 mio. kr. i 2013 og
2014

Følge det politisk
trufne beslutning,
synliggøre denne
og bakke op om
projektet.

Ansvarlig
Kultur og fritidsafdelingen
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Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for Mariager?

Forudsætninger
Forudsætninger
Hvad skal der til for, at ideen
vil lykkes?

Timingen
Hvornår er det mest
hensigtsmæssigt at
udføre denne ide?

Ideen
Ombygning af Mariager centret(gl.
skole) til noget anvendeligt, så den
ikke kommer til at ligge og forfalde.
Forslag om at der indrettes et kvalitetsvandrehjem/hostel, der som et
led i fremtidige pakketilbud kan øge
antallet af overnatninger i Mariager

Midler til renovering – evt.
etape opdelt.
Projektet skal dog først beskrives og det skal kunne
sandsynliggøres, hvordan en
drift kunne være selvfinansierende

Afhænger af de
nuværende planer
for centret!

Ansvarlig Styregruppen

Ombygning
af Maria
Mariagergercentret

Havn - by

Ideen
Skabe havn-by sammenhæng ud fra
bestående bygninger blot ved at
synliggøre nogle nye sammenhænge
1. Flere og åbne overgange over
Fjordgade
2. Benytte bestående bygninger og
pladser til aktiviteter og events
3. Synliggøre ruter og stier fra havn
til centrum

Prioritere og synliggøre nogle
zoner for udvikling f.eks. gl.
bydel, havn-torverute med
illustration af fortællinger om
bygninger, borgere, hændelser, f.eks. i form af skilte, apps
og lignende.

Løbende proces
med igangsætning i
2012.

Ansvarlig
Helga Moos
Iversen, Leif Høeg
og Anne Thaysen
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Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for Mariager?

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at ideen
vil lykkes?

Ideen
Etablering af et friluftsbad i tilknytning til fjorden.

Kommunalt initiativ der skulle
være besluttet og planlagt til
iværksættelse.

Timingen
Hvornår er det mest
hensigtsmæssigt at
udføre denne ide?

Ansvarlig
Kultur og fritid
Friluftsbad

Mariager
tilbyder…

Ideen
Overordnet checkliste eller synliggørelse (f.eks. i velkomstpakke), der
beskriver hvad der i Mariager kan
tilbydes når man er:
En ung
Børnefamilier
40 – 60 årige borgere
Ældre borgere
Det kunne synliggøre, hvad der i dag
er, og hvad der i fremtiden kunne
suppleres med i forhold til at opnå en
positiv bosætningsspiral

Opsamling af data og eksisterende tilbud formidlet i f.eks.
en velkomstpjece/pakke til
kommende og nye borgere.

Kan umiddelbart
gennemføres

Ansvarlig
Typisk samarbejde
mellem kommune,
turistkontor og foreninger

20

VisitNordjylland
Mariager - Cittaslow

Navn

marts 2012

Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for Mariager?

Ideen
Samlet planlægning af anvendelse
af eksisterende og nye bygninger
på havneareal i forhold til:
Boliger(bæredygtigt bygger
”svanemærket”)

Havneareal

-

Ferieby

-

Kunstpyramide

-

Omplacering af jernbane remise og evt. etablering af
mindre stationsbygning

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at ideen
vil lykkes?

Timingen
Hvornår er det mest
hensigtsmæssigt at
udføre denne ide?

Tilretning af lokalplan
Skaffe ekstern medfinansiering af initiativer

Mere langsigtet, men
gerne med en tilrettet
lokalplan 2012.

Ansvarlig
Kommune og lokal
arkitektgruppe/by
fond?

En samlet plan med faseopdeling
kunne sikre et fælles perspektiv,
når det gælder nye og kommende
investeringer.

Center for
vandaktiviteter

Ideen
Etablering af Center for vandaktiviteter.
Skabe et samarbejde mellem sejlklub, kajakklub, dykkere, svømmere
(vinterbadning) friluftsbad mv.
Kan været et bud på flere kontinuerlige aktiviteter til umiddelbar gavn
for lokalbefolkningen, men også
virke tiltrækkende på flerdagsturister.

Der forudsætter at interessenter og aktører sætter sig
sammen og organiserer et
fælles tiltag og evt. tilbyder
det som pakketilbud overfor
f.eks. turister. Kunne f.eks.
indgå som en pakke i tilknytning til vandrehjem/hostel
(Mariager -centret)

Kan udføres umiddelbart og har ikke
de store udgifter
udover markedsføring, men modsvarende også med
gode muligheder for
indtjening ved udlejning og instruktørbistand.
Ansvarlig
Samarbejde mellem…
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Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for
Mariager?

Ideen
Klosterrenovering og kirke.
Et synligt og aktivt historisk kompleks der hvert år tiltrækker et
stort antal besøgende(stort antal
busser uden kendskab til antal
besøgende)

marts 2012

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at
ideen vil lykkes?

Etableres som et pakketilbud f.eks. med overnatning, byrundtur, museum,
Munkholm og evt. foredrag.
Ansvarlig
Samarbejde mellem
Birgitteforeningen,
Menighedsrådet.

Renovering af
kloster og kirke

Ideen
Markedsboder.
En mulighed for at arrangere
events vedr. mad, lokal produktion mv. der kunne samle lokale
producenter og turister/borgere
fra et stort opland.

Markedsevents

Timingen
Hvornår er det mest
hensigtsmæssigt at
udføre denne ide?

Anskaffe markedsboder
(Evt. låne hos andre der
har for at komme i gang og
prøve ideen af)
Samarbejde mellem producenter og handlende

Kan iværksættes i
2012.

Ansvarlig
Nedsætte en arbejdsgruppe der varetager
denne opgave!
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Skibsforbindelse
mellem Maria
Mariager
og Steens
Steensminde

marts 2012

Vigtigheden
Hvorfor er denne ide vigtig for
Mariager?

Forudsætninger
Hvad skal der til for, at
ideen vil lykkes?

Timingen
Hvornår er det mest
hensigts
hensigtsmæssigt at
udfø
udføre denne ide?

Ideen
Etablering af en skibsforbindelse
med mindre båd mellem Mariager
havn og Steensminde, f.eks. som
et led i et pakketilbud.
Kunne fremme dynamik i havn
med flere afgange, samarbejde
på tværs af fjorden, produktudvikling mv.

Etablere et bådelaug der
tager sig af at skaffe en
relevant bådtype – gerne
med en historisk tilknytning
til området og får beskrevet
et forretningsgrundlag for
etablering af bådforbindelsen

Afhængig af anskaffelse af båd, opfyldelse af søfartsbestemmelser, etablering af
anløb mv.
Formidling evt. i samarbejde med Svanen!
Ansvarlig
Etablering af bådelaug
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4.2. Opsamling fra borgermødet d. 23. november 2011
.2.1. Indledning
Rapporten indeholder et overblik over de holdninger, ideer og kommentarer, som deltagerne kom
med på borgermødet i Mariager d. 23. november 2011 i Den Gamle Biograf.
På borgermødet blev deltagerne bedt om at udfylde et spørgeskema. Overordnet giver deltagernes
svar positive tilbagemeldinger på ideoplæg og proces. Nedenfor gennemgås deltagernes svar på
de enkelte spørgsmål, ligesom svarene illustreres grafisk.
Afslutningsvis i spørgeskemaet blev deltagerne opfordret til at give udtryk for deres holdninger til
projektet og de præsenterede ideer, samt at fremkomme med deres egne ideer. Som afrunding på
denne afrapportering vil dette blive præsenteret sammen med de mange inputs, som deltagerne
fremførte i løbet af aftenen.

4.2.2. Indsigt
Deltagernes generelle tilbagemelding er, at borgermødet har givet dem god indsigt i de ideer, der
er fremsat for at skabe en positiv udvikling i Mariager.
En deltager skrev uddybende ”Fremlægningsformen har givet en meget positiv debat med mange
supplerende kommentarer”. Fremlæggelsen af ideerne har selvfølgelig skabt nogle relevante følgespørgsmål hos deltagerne, hvilket kun er godt, da det viser en udbredt interesse for hele idegrundlaget. Eksempelvis har flere deltagere peget på, at koordinering er vigtig, ligesom en enkelt
spørger ind til finansieringen og en anden fremhæver vigtigheden af realisme i forhold til virkeliggørelse.
I nedenstående figur 1 fremgår borgernes svar på spørgsmålet ”Har borgermødet givet dig indsigt i
nogle af de ideer, der er fremsat for at skabe en positiv udvikling i Mariager”.
Figur 1
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4.2.3. Potentiale
Deltagerne på borgermødet vurderer, at de præsenterede ideer samlet set har potentiale til at skabe en positiv udvikling i Mariager.
Et par deltagere har uddybende kommenteret omkring ideernes potentiale, eller hvad der skal til for
at indfri potentialet. En deltager skrev eksempelvis ”En masse gode løsrevne ideer og tanker, hvoraf nogle kræver mange penge og andre koordinering”. En anden, der også er bevidst om, at ideerne ikke udvikler sig til egentlige projekter af sig selv, er optimistisk for den fremadrettet proces;

”Oplægget er så sprængfyldt med ideer, at gode lokalpolitikere og lidt økonomi og frivilligt arbejde
vil bringe projektet langt”. En tredje fremhæver, at det kræver ”samarbejde og ildsjæle”, og fortsættende tilkendegiver en fjerde; ”Bare det ikke igen bliver Tordenskjoldssoldater (de samme der arbejder). De, der er i aktivitetsudvalget, er også i bestyrelserne, og de går også ind for Cittaslow, og
så brænder man ud! Vi har brug for at stå sammen, og vi løfter bedst i flok.”
I nedenstående figur 2 fremgår deltagernes svar på spørgsmålet ”Vurderer du, at ideerne fra dadagens borgermøde samlet set har potentiale til at skabe en positiv udvikling for Maria
Mariager?”
Figur 2
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4.2.4. Opbakning
Der er opbakning til alle de fremlagte ideer. De ideer, som de fleste deltagere helst ser realiseret,
er: Rosernes by, havnens udvikling, markedsdage og fortællingen om Mariager. Oplistningen af
ideerne førte til flere kommentarer og nye afledte ideer fra deltagernes side. De skrev blandt andet:
Havnen
• Havnen har stor betydning.
• Havneområdet står og forfalder.
• Havnerock - "Vi rocker" lave koncerter, sommerkoncerter. 2) Lave beachvolley og havnebassin, gøre noget for vores unge, så de bliver i byen, og ikke bare flytter så snart de er
færdige med 10 kl./gymnasiet. De er jo med til at udvikle byen. (Vi gør meget for de unge
med bl.a. boldspil, men der er ikke nogle steder at samles og hygge.)
• Ikke et kønt syn med alle de lystbåde langs vejen om vinteren.
• Havnen er "tiltrækning". Pakketilbud - god idé fra andre byer.
• Havnen trænger til modernisering - det er det man ser.
Blandede ideer
• Prioritere cykelsti fra Mariager - Dania til Å-mølle højt.
• Mariager er i forvejen kendt! - Fjorden er kendt - byen egner sig til markedsdage.
• Noget for børn. Der følger forældre og bedsteforældre med, med købekraft.
• Gerne knytte by og historie og kirke/kloster sammen. Gerne gøre Mariager til et godt sted
for børnefamilieliv og en godt sted at vokse op.
Generelle kommentarer
• Giv folk lyst til Mariager.
• Svært valg. På kort sigt er nogle projekter nemme. På lang sigt er andre mere vanskelige,
f.eks. pakketilbud og overnatning.
• Ideerne er effektive - vil fremme turisme i Mariager.
• Ideerne må hænge sammen med byens historie og identitet.
• Byen skal udvikles til fordel for dem, der vil bo i byen - og hvor de synlige tiltag kan sikre
midler hertil.
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I nedenstående figur 3 fremgår deltagernes svar på spørgsmålet ”Hvilke tre ide
ideer er dem
du helst ser realiseret?”
Figur 3
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4.2.5. Borgerdeltagelse
Næsten halvdelen af dem, der har besvaret spørgeskemaet, er i høj eller nogen grad (flest i denne
kategori) villige til at bruge tid på at medvirke til at realisere ideerne. I alt har ca. 30 deltagere oplyst
deres kontaktoplysninger. Uddybende har de skrevet følgende om deres medvirken:
• Medvirke til udvikling af idrætsfaciliteter.
• Jeg vil gerne gøre noget for handlen og kunne gøre noget for de unge, skabe et samlingssted for dem!
• Alt vedr. Cittaslow, samt andre emner, hvor evner/lyster kan forenes.
• Evt. fortællingen om Mariager.
• Rosernes by.
• Evt. en tur rundt i Mariager, fortællingen om Mariager, Center for vandaktiviteter.
• Anvist arbejde.
• Byplanlægning.
• Pakketilbud - havnens udvikling.
• Jeg er ny tilflytter og er begyndt som guide og med i klosterhaveudvalg.
• Gang og løbesti i vestlig retning efter campingpladsen. Med bænke, motionsredskaber som
er beregnet til udendørsbrug. Ses mange steder.
• Projekter om by og børn og historie/kultur, bosætning/fortællinger om Mariager.
I nedenstående figur 4 fremgår deltagernes svar på spørgsmålet ”Er du villig til selv
selv at bruge noget
tid på at medvirke til, at ideerne kan realiseres”
Figur 4
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4.2.6. Idegenerering
Deltagerne blev til sidst i spørgeskemaet og løbende undervejs på borgermødet opfordret til at give
udtryk for deres holdninger til projektet og de fremlagte ideer, samt at fremkomme med deres egne
ideer. Det førte til en livlig aften med mange inputs fra deltagerne både i salen og nedskrevet i
spørgeskemaerne. I dette afsnit samles der op på de mange inputs.
I nedenstående oplistes deltagernes inputs på borgermødet, såvel de mundtlige som de skriftlige
fra spørgeskemaerne. Deltagernes inputs er for overblikkets skyld blevet kategoriseret i forhold til
emne og fokus.
Natur
• Bedre henvisning til området med stier vest for Mariager, oppe i det kuperede område. Der
er i dag ingen skiltning.
•

Åbne op for byens store naturområder. Maren Finsdal ved genetablering af stien fra det
"nye apotek" - Natur tæt på handel og havn.

•

Prioriter bedre adgang til badestranden og langt flere roser i byen.

•

Bedre bademuligheder.

•

Til naturdagene kan de handlende samarbejde omkring indholdet i en overlevelseskurv.

•

Orienteringsløb med faste poster året rundt tilbydes via overnatningsstederne.

•

Synliggørelse af de shelters der tilbydes.

•

Gåtur langs fjorden. Det skal gøres mere tilgængeligt. Svært at finde nu. Kun lokale kender
vejen, og turen er ellers så flot! Og den kunne også bruges til mountainbike. Gælder både
for turen vest og øst om fjorden.

•

Rigtig fin bakke lige ovenfor byen. For syv år siden blev trapperne renoveret, og det trænger de meget til igen.

Det visuelle
•

Kunstpyramiden
o Positive overfor ideen:


Man kan sige "ja tak" eller "nej tak" til en gave. (Kunstpyramiden) Men man
kan jo sige ja tak og være positiv over gaven (ikke ændre på gaven), men
tænke positivt og se mulighederne i den. Evt. til koncert for os. Vi skal også
være nytænkende.



Tænk på hvor meget kunsten har gavnet Herning/Ikast.
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Den kan være noget nyt for byen – noget der sælger. Det skal i medierne, at
Mariager har fået dette kunstværk. Vi skal bare lige have den rette vinkel
først.



Der kunne måske sættes en rose på toppen af pyramiden.



Den kunne måske laves, så den lignede en stor saltkrystal.



Måske den kunne bruges til klatrevæg.



Den kunne blive et symbol ligesom den, de har på Aros i Aarhus.



Den skal have noget frirum omkring sig.

o Afvisende overfor kunstpyramiden:


Vi har en fin og skrøbelig natur, så pas på den!



Mariager skal adskille sig fra andre byer, og der er så mange byer, der har
en masse ligegyldig kunst, kunne vi så ikke være byen med det autentiske
byrum uden al den kunst.

•

Få de grimme bygninger i byen "shinet up" (fjernet), så som den gamle Rema 1000 og den
gamle XL byg.

•

Positivt at de gamle godsvogne nu er fjernet og skinnerne flyttet. Spændt på hvad planen er
for det område. Det grimme er [..] væk og jord i gang med at blive pålagt her. Mon der skal
ske en beplantning?

•

Fruengårds plads er en skamplet på Mariager. Det kan vi ikke være bekendt at vise turisterne.

•

Fjerne XL-bygningen.

Fjorden
• Vandski + surfermulighed.
•

Gamle skibe som ikke bliver brugt væk - eller bruges til at sejle ud, lægge anker og hjem
igen 2-3 timer efter.

•

Fjordbad
o Vi er kendt for fjorden i forvejen, så det ville være en oplagt mulighed.
o Måske den udledte varme fra saltcentret kan anvendes.
o Hvordan løser vi algeproblematikken – altså at der kommer alger, når det bliver
varmt? Flere kommentarer hertil: ”Som det er nu, ser flere stort på det og bader alligevel”, ”Måske der kan laves en løsning med at pumpe vand ind længere ude fra
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fjorden, hvor der ikke er problemer med alger – en lignende løsning er lavet i Hjerting” eller ” Der skal laves en lang badebro, så den går ud over algerne”
o Saltcenter og fjordbad kan tilsammen blive en attraktion, vi virkelig bliver kendt for.
Hvis fjordbadet ligges ved saltcentret, vil det have den fordel, at der er dybt, og der
kan laves gennemstrømning.
o Der skal være fornuftige faciliteter – toilet, omklædning mv.


Fjordbad, kajakklub, vinterbadere kunne måske have fælles faciliteter.

•

Der er nogen grimme bygninger mellem Saltcenter og Campingpladsen, som måske kunne
blive fjernet.

•

Teknikforvaltningen arbejder på at frigøre stranden, der hvor der i øjeblikket går heste bagved. Pælene skal flyttes tre meter ind, så der er mere plads at ligge på.

•

Der kan eventuelt hentes sand udefra. Det prøvede den gamle kommune, men dengang
kunne der ikke opnås tilladelse til det.

•

Cykelstimuligheder

Infrastruktur
• Lav evt. vejbump på vejen forbi havnen for at dæmpe hastigheden på de store lastbiler.
•

Lave brostensfortov dvs. flade brosten der hvor der er toppede brosten, det vil ikke ødelægge billedet af den gamle by. Det skal være så bredt at en rollator/barnevogn/kørestol
skal kunne køre der. Jeg er blevet lovet det i 10 år i Vestergade, vi har flere med rollator,
nogle barnevogne, enkelte kørestole - men der er ikke sket noget endnu. Flere vil bo i Vestergade, hvis der kom et fortov så man kunne færdes, uanset hvilket hjælpemiddel man
benytter.

•

Cykelsti til Hobro, så ikke mindst unge mennesker i gymnasiet kan cykle sikkert til skole.

•

Cykelsti rundt om byen.

•

Mariager er egentlig ikke egnet for cyklister, folk i rollator/kørestol før brostenene bliver ordnet. Brostenene skal vedligeholdes.

•

Autocamper v. p-plads kommunen, musikfestival.

•

De tunge lastbiler skal ud af byen – omfartsvej.

Lokal identitet
• Lokale produkter: Kloster øl (fra mindre bryggerier - for alle butikker/restauranter), munke/nonnebrød med henvisning til fortiden (fra bageren)
•

Lokale egnsretter på restauranterne (evt. i samarbejde mellem Postgården/Landgangen)
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•

Lokale fødevarer – honningmand, vinbonde.

•

Byens forretningsindehavere skal være obs. På, at vil de klare sig i konkurrencen, skal personalet være yderst kundevenlige!

•

Klosteret kan være den gennemgående idé. Det er Mariagers helt særlige identitet og falder
fint i tråd med Cittaslowkonceptet

•

Brug oplandet samtidig så folk bliver her i flere dage.

Events
• Når der sker noget, skal det planlægges ordentligt, så vi også får noget ud af det. Et godt
eksempel på et fint arrangement, som ikke gav noget omsætning til byen, er da vi præsenterede det nye orgel. Der kom en masse mennesker og så … kørte de igen. Der var intet arrangeret for at holde på dem, eller tilbyde dem lidt ekstra.
•

Lade kommunens erhvervsdrivende fremvise deres aktiviteter og produkter.

•

Større fokus på børnefamilier! Evt. med legeplads på Fruengårdsplads og flere arrangementer for børn og børnefamilier.

•

Markedsdagene skal være åbent for alle. Det skal ikke være begrænsninger i forhold til,
hvem der kan komme med sin bod.

•

Veteranbiler/motorcykler kører en tur og fremvises på et fast ugedag/tidspunkt, så folk
kommer og kigger.

•

Et skattekort til børnene, hvor man kan svare på spørgsmål, imens man går rundt i byen.

•

Omkringliggende arbejdspladser kunne have en udstilling, så de lokale muligheder synliggøres.

•

Saltcentret har arrangementet ”Mad for alle”, som de gerne vil udvide til havnen og resten
af byen.

Fortællingen om Mariager
• Mariager har meget at tilbyde i forhold til vores historie. En turist anbefalede overfor en anden turist Mariager på denne baggrund: ”Det er ligesom den gamle by i Aarhus, men der
bor bare rigtige mennesker i husene!”
•

Der kan kobles utrolig mange historier til Mariager. Helga har talrige eksempler på landskendte ting, som på den ene eller den anden måde, kan kobles på Mariagers historie.

•

Mariager har Nordeuropas ældste gravhøj.

•

Der arbejdes netop nu på at formidle klostrets historie på en mere moderne måde.
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•

Ingen grund til at starte fra bunden, når historien om Mariager skal fortælles. Der er skrevet
flere rigtig gode bøger om emnet, og der er en række nøglepersoner som tilsammen ved
utrolig meget om Mariagers historie

•

I Tyskland har hver by en skrøne/en historie. Kan Mariager ikke promovere sig på en sådan?

Pakketilbud
• Der var tidligere en udviklingsgruppe omkring hallen, hvor vi talte om at holde hallen åbent
om sommeren, med overnatningsmulighed + diverse sportsmuligheder i hallen og orienteringsløb udenfor, og hvad man nu ellers kunne finde på af sportsaktiviteter.
•

Man kunne eventuelt samarbejde med efterskolerne omkring byen, så deres faciliteter kunne bruges, når der ikke er elever.

•

Man skal huske de omkringliggende landsbyer i det her. Oplandet har stor betydning, og
her findes også overnatningsmuligheder.

•

For tiden har Mariager ikke mulighed for at rumme større selskaber, og er nødt til at sende
dem til Hobro eller lignende. Hvad med Dania – Svar: I øjeblikket er der kun 10 -11 dobbeltværelser, men stedet kunne da være fantastisk.

•

Der er sat penge af til en forundersøgelse af mulighederne i den gamle biograf, så den kunne få plads til at holde arrangementer for 200-300 mennesker. Der er sat 300.000 af til forundersøgelsen. Kommentar hertil: ”Jo jo men hvad med overnatningsmulighederne – det er
alfa og omega”. Denne kommentar førte til lidt debat om et konferencecenter i Mariager er
en god ide for byen, eller noget som ville koste en del penge at få etableret, men som ikke
vil blive brugt i det ønskede omfang.

•

Ferieby-projekt: Det kræver investorer, men muligheden er der endnu.

Rosernes by
• Turistforeningen arbejder på at få flere roser tilbage til Mariager.
•

Det, der skal skille os ud fra andre byer, er vores rosenvogn. Som det er nu, kører den d. 1.
søndag i juli – kan vi ikke bruge den noget mere. Jeg synes, det er en smuk begivenhed og
er sikker på, at turister også vil synes det.

•

Ja kommunen har fjernet nogle af roserne, men vi må også selv tage et ansvar – køb en
rose og plant den. …..(?) tilbyder gratis roser til folk i Mariager, som de så selv skal plante,
men mange takker alligevel nej, til trods for at de er gratis.

•

Flotteste rosenbed kunne kåres hvert år og få en præmie.

•

Hvor blev der af vores rosernes by skilt? Svar: ”Det blev stjålet”. Skal vi have et nyt?

•

Få udviklet og planlagt en Rosenpark.
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Mariager Centret(Ejet af Regionen)
• Der mangler et parkeringshus i nærheden.
•

Størst opbakning til ideen om, at det bliver et medborger hus + ungdomshus.

Fremme den gode bosætning
• Det skal synliggøres, hvad vi har at tilbyde.
•

I idrætsklubben har vi længe snakket om at synliggøre vores tilbud.

•

Den offentlige transport er mangelfuld. Der er store tidsrum på dagen, hvor der ikke er offentlig transport, og så lægger man mærke til, at Lynbussen og Hadsundbussen kører næsten samtidigt, i stedet for at være spredt ud og dække flere tider – det virker ikke smart.

Blandede enkeltstående ideer og kommentarer
• Kunne være godt, hvis man evt. kunne hjælpe de steder som er meget døde i vinterperioden, f.eks. havnens grill og pølsebod, som også kunne være vært til nogle små selskaber
eller låne lokalet.
•

Helbredende urter – Saltcenteret.

•

Åbne op for mulighed for konferencer for (vore) mindre virksomheder - og husk at vi i de
kommende ca. 10 år ikke er rige.

•

Klosterhaven udvikles.

•

Reparation af flere af trapperne vest for Mariager.

•

Jeg kan ikke lide signalet med en snegl. Det viser, at her går det langsomt, måske en bedre
ide kunne være et anker med en rose.

•

Det afgørende for mig er ikke at nå en "destination" i form af evt. "Cittaslow" certificering,
men det afgørende er processen, og de gevinster man opnår i byen og mellem byens borgere ved at gå fra a til b. Lad os evt. selv vælge yderligere eller andre betingelser som passer til Mariager i stedet for slavisk noget der er udviklet i Italien. Der er processen, der betyder noget!

•

I Tyskland har de Bed and Bike, hvor der er fokus på det cyklende folk, - det kunne vi også.

•

Satse på cykelturisme – fokus på hvilke ruter vi kan tilbyde + overnatningsmulighederne i
shelters.

•

Gallerierne har åbent på forskellige tidspunkter, det kunne være godt med noget koordinering og måske en fælles udstilling en gang imellem – f.eks. i forbindelse med en markedsdag.

•

Trommeslageren kunne genoplives ved særlige arrangementer.

•

Madkurveordning.
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4.3. Handlingsplaner
Handlingsplaner fra workshop 2 - den 8. februar 2012
Følgende handlingsplaner indgår i den følgende beskrivelse:
1. Mariager marked
2. Vandaktiviteter
3. Byture – Historier – Klostret
4. Stier – Cykel/vandre

Projekt 1: Mariager Marked
Beskriv projektet og målet herfor
1. De rette personer/organisationer skal være engageret i projektet
På baggrund af workshoppen d. 8. februar er der foreløbigt etableret en aktivitetsgruppe bestående af: Katrine Van
Godt Kjærsgaard, Karen Elise Brinkmann, Torben Madsen, Allan Christensen, Cecilie Agnethe Rodell, Jørgen Vittrup og
Leif Høgh. (samt Lise Andersen, Nordjyllands Historiske Museer)
Adresseoversigt:
Kathrine van Godt Kjærsgaard
Skrødstrup vej 15, 9550 Mariager
Kathrinevangodt@gmail.com
51202120
Karen Elise Brinkmann
Skrødstrup vej 18, 9550 Mariager
Karen-elise@dlgmail.dk
98550069
Torben Madsen
Fælledvej 10, 9550 Mariager
tm@dklogic.dk
21447911
Allan Christensen
Digtervænger 59, 9550 Mariager
0740@coop.dk
98542330
Cecilie Agnethe Rodell
Hjulhusvej 17, 9550 Mariager
Cecilierodell@yahoo.com
29808420
Jørgen Vittrup
Stentoften 23
Vittrup@email.dk
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Leif Høgh
ark@l-hoegh.dk
98541783

Tovholder: Allan Christensen
Denne gruppe er ansvarlig for første del af arbejdet i processen hen imod etableringen af et marked i Mariager.
Denne første del af processen vil foregå med muligheden for sparring/bistand fra ”SAMVIRKET”. Når processen er
så fremskreden, at der skal reklameres for markedet, er det håbet, at 1-2 personer kan findes, som virkelig brænder
for at få et marked i Mariager – disse skal indgå i aktivitetsgruppen fremadrettet.

Projektet handler om at få etableret et marked i Mariager.
Markedet skal afholdes på lørdage en gang om måneden i sommerhalvåret. Eventuelt kan der tillige
afholdes markeder ved andre særlige begivenheder såsom et julemarked. Tidspunkterne for markedet skal
koordineres med, hvornår der foregår arrangementer i Hobro/Hadsund/Øster Hurup.
På markedet skal der være særligt fokus på lokale produkter. Det er dog ikke er ensbetydende med at sælgere med andre produkter udelukkes fra at stå på markedet.

Målet er:
•

At der fra sommeren 2012 og frem er etableret et marked i Mariager, der som minimum kører ca.
en gang månedligt i sommermånederne f.eks. juni – august.

•

At markedet kan tiltrække mange mennesker til byen.

•

At markedet giver en god omsætning i byen.

•

At markedet skal være noget, som byens borgere er stolte af.

•

At markedet skal være noget, som Mariager er kendt for.

36

VisitNordjylland
Mariager - Cittaslow

marts 2012

Delmål som projektet skal opfylde for at nå målet
1. Bruge/lære af erfaringerne fra andre steder
Saltcentret har erfaringer med at holde et madmarked. Der tages kontakt til Saltcentret for at høre om deres erfaringer hermed, og med henblik på at høre om, hvilken rolle de kunne være interesseret i at have på et marked i Mariager.
Ved det marked der har været i Hadsund, var det specielt Antonino, der var ildsjælen bagved markedet. Der kunne
eventuelt tages kontakt til Antonino for at høre om, hvilke gode råd han har på baggrund af sine erfaringer i Hadsund.
Det blev ikke aftalt i aktivitetsgruppen, hvem der har ansvaret herfor. Gruppen udvælger en person, der er ansvarlig
herfor.

2. Besluttet hvor markedet skal afholdes + lavet de praktiske aftaler heromkring
I aktivitetsgruppen blev der diskuteret fordele og ulemper ved forskellige mulige placeringer. Placeringsmæssigt blev
der set flest fordele ved henholdsvis Museumsgården/Egepladsen samt Fruengaards Plads.

Fordelene ved Museumsgården/Egepladsen er:
•

Ligger centralt i byen.
o Øger mulighed for at kunderne på markedet lægger penge hos andre erhvervsdrivende i byen.
o Giver mulighed for at de andre erhvervsdrivende (bolsjefabrikken, pizzeria, bager m.v.), biblioteket
m.m. kan tænkes ind i markedet. F.eks. kunne biblioteket afholde særlige arrangementer på markedsdagene. Det her drejer sig ikke kun om markedet, men også at få skabt liv i byen omkring markedet.

•

Visuelt flotte rammer.

•

Smuk tur hen til markedet.

•

Rammer med en historie – Museumsgården har tidligere været en købmandsgård.

•

Et godt sted at stå for de sælgende/handlende i forhold til, at de er skærmet for vinden.

Fordelene ved Fruengaards Plads
•

En placering der har flere forbipasserende end Museumsgården/Egepladsen. Derved kan markedet med denne placering få flere af den type gæster, der egentlig ikke havde planlagt at tage på markedet.
o Dette gælder både generelt set, men også specifikt i forhold til at SuperBrugsen ville være nabo til
markedet, så en del af deres kunder med en vis sandsynlighed vil kunne lokkes til markedet.

Modellen der arbejdes ud fra på nuværende tidspunkt er, at der etableres marked begge steder.
•

Ved Museumsgården/Egepladsen vil der specielt være fokus på lokalt produceret varer.
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På Fruengaards Plads vil alle være velkomne til at sælge deres varer.

For at dette kan blive en realitet kræves det selvfølgelig, at markedet opnår en vis størrelse. Desuden er det vigtigt, at
der skabes sammenhæng imellem de to markeder, sådan at der sikres et flow af de besøgende imellem de to lokaliteter. Er markedet ikke stort nok til at kunne bære at være på to lokaliteter, er der på nuværende tidspunkt størst opbakning til Museumsgården/Egepladsen som lokalitet.

Karen Elise og Leif er ansvarlige for at forhøre sig, om der kan gives tilladelse til at museumsgården benyttes til et
marked.

3. Anskaffe de nødvendige faciliteter
Der er enighed om, at salget på markedet bør foregå fra boder. Minimumsmålet er, at der skaffes nok boder til at
kunne fylde museumsgården (10-12 stk.).

Leif laver et udkast til boderne med sparring fra Jørgen + eventuelt Mogens fra Handelsstandsforeningen (Allan
tager kontakt og forhører sig). Desuden vil de andre i aktivitetsgruppen løbende kunne bruges til kommentarer og
ideer.

Opbevaringsplads til boderne:
Aktivitetsgruppen har ikke noget bud herpå – måske kommunen har mulighed. Der forventes bistand fra SAMVIRKET i
forhold hertil.

4. Overblik over økonomien i projektet
Med hensyn til prisen på boderne:
Leif kontakter tømmerhandlen efter udarbejdelsen af en skitse til en bod og får et overslag på, hvad prisen vil være i
materialer pr. bod.

Med hensyn til finansieringen:
Aktivitetsgruppen har drøftet muligheden omkring, at hver bod kan være sponseret. Derudover forventes bistand fra
”SAMVIRKET” mht. finansieringsmuligheder.

5. Sikre at der er nogen, der ønsker at benytte boderne til salg.
Hvordan får vi skaffet interesseret?
1. Aktivitetsgruppen henvender sig til en række udvalgte producenter/erhvervsdrivende, som de gerne ser på
markedet.
a. Aktivitetsgruppen har foreløbigt peget på følgende muligheder: Husmoderforeningen (er gode til kaffe
og kager), Vinbonden Ivan fra Sem. Gårdbutikken fra Taling, Honning ved Per + Mosely, Sydesalt, Ur-
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tekram, Ostekaj, Falkenberg Strik, Plejehjemmet kan yde et bidrag til markedet via f.eks. striktøj,
frugt og grønt ved Bent Toft, Slagter fra byen, Pizzamanden, Miniserum (dukkemuseum) og Blomsterhandleren fra byen.
Der skrives artikler om de kommende markeder i Mariager i forskellige relevante lokalaviser. I artiklen opfodres folk, der er interesseret i at have en bod, skabe underholdning eller andet til at henvende sig til en navngiven kontaktperson (evt. fra turistforeningen) for yderligere information. Kunne eventuelt være turistforeningen der er ansvarlig herfor.

Det er vigtigt, at dem der kommer og sætter deres boder op, de har det godt. Det skal være attraktivt for dem, der
skal stå der økonomisk såvel som komfortmæssigt.
Der skal derfor som minimum være følgende:
•

Billigt/gratis at få en bod

•

Gode toiletforhold.

•

Styr på opsætning/nedpilning af boderne. De sælgende har formodentligt ikke selv ressourcer til dette, så opsætning/nedpilning skal gøres af andre end de sælgende. En mulighed som blev drøftet i aktivitetsgruppen
var, om man kun have en fast aftale med skolen om, at f.eks. 6-7. klasserne gjorde dette imod betaling.

•

Et generelt fokus på at servicere dem, der ønsker at benytte boderne. Det er afgørende for markedet, at de
sælgende kan lide at være der – uden dem intet salg og dermed intet marked!

Faste sælgende vs. nogle der sælger en gang imellem:
Aktivitetsgruppens holdning er, at det kunne være godt, hvis der kunne være nogle faste store forhandlere, der var
der hver gang, samtidig med at der var mulighed for som sælgende blot at komme en enkelt gang eller et par gange.
Måske der skal være nogle fordele forbundet ved at være en fast forhandler. Erfaringer fra Hadsund viser i hvert fald,
at de faste forhandlere godt kan blive ret sure over, at der kommer nye ind fra sidelinjen og tager deres omsætning,
måske dette kunne undgås med en form for fordelsprogram.

6. Sikre at der kommer kunder
•

For det første skal det være et godt marked, der bliver etableret.

•

For det andet skal markedet markedsføres. Dette kan eksempelvis ske via artikler i relevante lokalaviser.

•

For det tredje skal der være skiltning til det relevante steder rundt omkring i byen og ved indfaldsvejene.

•

Der kunne eventuelt laves 1-2 spotboder på steder, hvor der altid kommer mange mennesker.
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Finansiering af projektet
Aktivitetsgruppen har peget på muligheden for at boderne bliver sponsoreret. Herudover forventes der
bistand fra SAMVIRKET i forhold til finansieringen.
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Projekt 2: Vandaktiviteter
Beskriv projektet og målet herfor
•

Projektgruppen består af: Stine Ruby Høgh(Stineruby@hotmail.com), Anette Olesen(anette@mariagerkajakklub.dk), Leo Poulsen (lepo@oeb.dk), Harald Christoffersen(harald@blaatand.com ), Poul Bo Nielsen (virkelyst@chicks.dk )

Tovholder: Stine Ruby Høgh.
Projektet handler om i endnu højere grad end tilfældet i dag at realisere de vandbaserede naturværdier i
Mariager Fjord til aktiviteter til gavn for byens borgere og turister, unge og ældre organiserede og ikke organiserede.
Dette kan ske ved at udnytte sammenhængskraften mellem forskellige igangværende og nye aktiviteter i et
samarbejde mellem eksisterende foreninger og nye initiativtager og interessenter. Et af aspekterne i at
udnytte sammenhængskraften er at skabe en fælles placering for en del af disse aktiviteter.

Målet er:
De vandbaserede og tilknyttede aktiviteter og initiativer kunne omfatte:
•

Etablering af shelters langs fjorden – der ville åbne op for et øget fritidsliv med overnatninger

•

Etablering af et bålhus – f.eks. ved Færgehagen, der kunne give byens borgere og de unge et fælles
mødested, hvor man kunne kombinere de rekreative muligheder og de sociale behov under ordnede og brandsikrede forhold.

•

Klubhus til kajakklubben kombineret med omklædningsfaciliteter, toiletter og evt. sauna for vinterbadere m. fl.

•

På sigt etablere et ”kallbadhuset”/fjordbad(Inspiration fra Ulricehamn) på fjorden med mulighed
for badning, sauna, omklædning mv., der kunne blive et stort trækplaster og tilløbsstykke for hele
området.

•

Tilknytte faciliteter til følgende aktiviteter:
-

Beachvolley

-

Vandcykler
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Delmål som projektet skal opfylde for at nå målet
1. Supplerer sig med øvrige relevante samarbejdsrepræsentanter
Det kunne f.eks. være campingpladsejer, spejderne, Idrætsforeningen, Kajakklubben, repræsentant fra vinterbaderne,
Saltcentret, ungerepræsentanter.

2. Der aftales et møde med kommunal projektleder vedr. havnens udvikling.
På mødet afklares:
•

Hvad der er muligt og realistisk at arbejde videre med.

•

Hvad har kommunen med i sit projektarbejde?

•

Hvad kan arbejdsgruppen arbejde videre med på kort og på lang sigt?

•

Fremtidig kontakt og evt. bistand og muligheder for finansiering i den indledende fase.

3. Eventuelt søge om midler
Der søges om midler til projektering af de aktiviteter der vælges at arbejdes videre med.

LAG-midler, Dania midler, Realdania, Anlægsfonden, Kajakklubben opsparede midler, Friluftsrådet, Dania Plast, Østjysk bank.

4. Arbejde videre med at beskrive de specifikke anlæg og aktiviteter
Tegne, budgetlægge, afklare behov/målgruppe mv.
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5. Realisere de umiddelbart lettest tilgængelige aktiviteter og fastholde fokus på de mere langsigtede

Finansiering af projektet

-

Frivillige ressourcer til planlægning og projektering (Dog inddragelse af specialister til beregninger
og tegning)

-

Lokale midler(lokale klubber, LAG-midler)

-

Kommunal medfinansiering

-

Ansøgninger om ekstern medfinansiering blandt fonde mv.

-

Overveje indtægtsdækket virksomhed
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Projekt 3: Byture – Historier - Klostret
Beskriv projektet og målet herfor
Arbejdsgruppen består af: Anne Thaysen(anneogerikthaysen@gmail.com), Arndt Jessen-Hansen
(arndtjh@youmail.dk)Helga
Moos
Iversen
(mail@mytos.net),
Jacob
Duevang
Krogh
(jacob@mariagerkirke.dk),
Jens
Aksel
Mortensen
(borremortensen@?),
Joan
Andersen
(joand@mariagerfjord.dk) Lars Henning Jensen (mhvj@jernbaneklub.dk), Ilse Andersen (ilakultur@aalborg.dk ), Mikkel Skovsbo(ms@visitmariagerfjord.dk )Peder Larsen(pelar@mariagerfjord.dk ),
Thomas Høj(thh1976@g.mail.com )
Tovholder: Anne Thaysen
Projektet handler om at få synliggjort Mariagers historier og fortællinger.
En væsentlig forudsætning for at få synliggjort byens historier og fortællinger er, at få nogle flere guider i
byen.

Målet er:
•
•
•

At udvikle tilbud om guidede ture, rundture og fortællinger i og omkring Mariager by.
At formidle byens og egnens historie og særpræg.
At formidle tiltag i nyere tid, som knytter by og fjord sammen og som sætter sit præg på byen i dag.

Delmål som projektet skal opfylde for at nå målet
1. Sammensætte og koordinere tilbud til turister, borgere og institutioner
Aktivitetsgruppen vil tage initiativ til at indlede et samarbejde mellem Museumsforeningen i Mariager, Museets
ledelse, VisitMariagerfjord og aktivitetsgruppen for at sammensætte og koordinere tilbud til turister, borgere og
institutioner.

2. Etablere et guidekorps
Det er tanken, at det er frivillige, som har tid, lyst og viden indenfor forskellige områder, der bliver guider, men at de
får mulighed for at trække på den erfaring og faglig ekspertise som de øvrige samarbejdspartnere sidder inde med.
Etableringen af guidekorpset sker som udgangspunkt i samarbejde mellem Museumsforeningen i Mariager, Museets ledelse, VisitMariagerfjord og aktivitetsgruppen

3. Markedsføring og booking
Forskellige målgrupper og aldersgrupper, herunder børn og børnefamilier, og udenlandske turister skal have et tilbud i
forhold til lokale seværdigheder, interesseområder og temaer.
Der skal være markedsføring og booking i samarbejde med VisitMariagerfjord.
Aktivitetsgruppen vil tage initiativ til et samarbejde omkring formidling til børn, både fastboende familier og turister med børn.
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Aktivitetsgruppen vil tage initiativ til at undersøge, hvorledes der kan etablere et samarbejde omkring skiltning og
informationstavler og andet materiale, som kunne være relevant, herunder aktiviteter i børnehøjde.

Uniformering af guider.

Finansiering af projektet
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Projekt 4: Stier – Cykel/vandre
Beskriv projektet og målet herfor
Arbejdsgruppen består af: Erik Kirkegaard Mikkelsen (ermik@mariagerfjord.dk), Arne Pedersen, Tommy
Jensen (tommyj@troubleshooters.dk), Poul Leth Madsen (poul.leth@mail.dk),…
Tovholder: Erik Kirkegaard Mikkelsen
Projektet handler om at få vedligeholdt eksisterende cykel-/vandrestier samt få udvidet med en række nye.
Målet er:
Stier
•

En sti ud til Stenarmen – Gerne en natursti/trampesti.

•

En sti østpå med udspring fra Mariager Havn.

•

En vandrer/cykelsti hele vejen langs med fjorden, så der er adgang til fjorden hele vejen rundt.

•

Sti fra Jacobine-torvet-slagter- Fruengaards Plads (genetablering af gammel sti)

•

Etablere eller synliggøre stier af forskellig længde, evt. med udspring fra samme sted, så borgere og
besøgende kan danne sig et overblik og bestemme, om det er 1, 4, 8, eller 10 km, man har lyst til at
gå.

•

Få sat informationsskilte/kort op bl.a. på Havnen, så folk der ikke kender området kan finde rundt.

•

Tydelig markering langs med stierne.

•

Parkeringsmuligheder, der hvor stierne begynder. Samt relevante faciliteter, så som at kunne låse
værdigenstande inde i bokse.

Cykelstier
•

En cykelsti fra Skellerup til Mariager - Assens.

•

Cykelsti fjorden rundt.

•

Bedre vedligeholdelse af de eksisterende cykelstier.

•

Lave guidede cykelture, hvor der fortælles om byen og området.
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Delmål som projektet skal opfylde for at nå målet
1. Etablering af nye stier
Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening er relevante samarbejdspartnere og rådgivere ved etablering af
nye stier og kortlægning deraf.
Der kan hentes være nyttig viden at hente via:
• Eksempler fra andre områder som kan bruges som cases. Eksempelvis ruterne ved Døstrup hvor man bl.a. har
bålplads og shelters.
• Et kort der inden for orienteringsløb er på vej over Mariager og omegn, med de stationære poster der findes i
området.

Konkret i forhold til stien til Stenarmen:
• Etableres langs med vandet. – nogle steder er der sumpet, så der skal evt. stolper til.
• Det skal være en natursti/trampesti. – Noget som man kunne tale med Naturstyrelsen om, og eller Friluftsrådet.
• Man kan evt. få udarbejdet en skitse over, hvordan en sådan sti kunne se ud, og hvor meget den vil koste at
få etableret samt at vedligeholde.

2. Etablering af nye cykelstier samt vedligeholdelse af de eksisterende
Aktivitetsgruppen forhører sig i kommune regi, om der er nogen, der vil være med til at undersøge, hvad der skal til
for at få disse nye stier, samt bedre vedligeholdelse af de eksisterende. En mulighed er at forhøre sig om Kommunen
vil lægge jord til og rådgive, hvis aktivitetsgruppen selv søger fonde og midler ind til at etablere nye cykelstier.
Aktivitetsgruppen kontakter Cykelklubben for at høre, om de har idéer til nye ruter og forbedringer.

3. Undersøgelse omkring hvilke faciliteter der skal etableres for cykelfolket
Det skal undersøges hvilke faciliteter, der er af interesse for cykelfolket. En mulighed er eksempelvis, at der påbegyndes et samarbejde med B&B og andre overnatningssteder om at have cykelpumpe, lappegrej, varmeskab til rådighed
for cykelfolk.

4. Etablering af guidede cykelture
Der skal etableres guidede cykelture, hvor der fortælles om byen og området. Forskellige ruter af varierende længde
og med forskellige temaer, så det også er attraktivt for lokale. Start for ture er ved Turistbureauet.
På sigt skal disse guidede ture kunne bookes via bookingsystemet hos VisitMariagerfjord (ligesom de andre guidede
ture). Men aktiviteten kan godet begynde før med almindelig tilmelding og reklame for aktiviteten. Idé til navn er
”Bike & Bakker”.
Kontaktperson og tovholder på Guidede Cykelture er: Tommy Jensen (fra Cykelklubben). Han vil bl.a. tale med Vagn
(Mariager Museum) om historien.

5. Udarbejdelse af foldere med de forskellige ruter
I forbindelse med cykelture i området kunne der udarbejdes en manual eller flere med forskelligt tema, alt efter om
cyklisten er interesseret i historie, natur mm.. Manualen skal være i et materiale, der tåler al slags vejr, og som kan
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udlånes til folk der ikke vil deltage i de guidede ture.

Finansiering af projektet
-

Kontakt til Grønt Råd om de uudnyttede stier, som allerede eksisterer (Ole Gulberg). Kommunen er
som regel meget interesserede i denne type projekter.

-

LAG muligheder

-

Ove Stig Jensens fond

-

”Rekreative ruter”, VisitNordjylland
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5. Evaluering af projekt Mariager – Cittaslow
5.1.
.1. Indledning
Denne evaluering indeholder deltagernes vurdering af processen samt de resultater, som udviklingsprojektet foreløbigt har leveret.
Evalueringen er foregået via et elektronisk spørgeskema, som er udsendt til samtlige projektdeltagere, som har oplyst deres e-mailadresse. Spørgeskemaet blev udsendt til 62 personer, og i alt har
37 personer svaret på spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på ca. 60 %, hvilket betragtes som
tilfredsstillende, idet der er højest svarprocent blandt de respondenter, som var den primære målgruppe for spørgeskemaet – nemlig dem der har været tæt engageret i projektet.
Det er dog vigtigt, at de respondenter, hvis svar benyttes i analysen, har haft et minimumskendskab til processen og de resultater, som udviklingsprojektet har leveret. For at indgå i analysen
vurderer evaluator derfor, at respondenten som minimum har deltaget i én workshop eller været en
del af styregruppen. De personer, der kun har deltaget på borgermødet, vurderes ikke til at have et
tilstrækkeligt kendskab til processen og resultaterne til, at evaluator vil betragte deres svar som
valide. På den baggrund vil analysen foregå på baggrund af besvarelserne fra 24 respondenter1.
Evalueringen indeholder udover nærværende indledning et analyseafsnit og en konklusion.

5.2. Analyse
I dette afsnit præsenteres evalueringens resultater. Resultaterne fra respondenternes besvarelser
af spørgeskemaer vil blive præsenteret i form af såvel figurer, der giver et visuelt overblik over deltagernes holdninger, såvel som ved tekst der kort præsenterer svarfordelingen samt sammenfatter
deltagernes uddybende kommentarer.

5.2.1 Processen
Der er tilfredshed blandt næsten samtlige deltagere, der har en mening om forløbet for udviklingsprojektet. Respondenterne fordeler sig nogenlunde ligeligt imellem at være i høj grad tilfredse eller i
nogen grad tilfredse med processen. Kun en respondent er i ringe grad tilfreds, og der er ingen, der
slet ikke er tilfredse med forløbet.
Der udtrykkes tilfredshed med, at der er sat fokus på Mariager og dens udviklingsmuligheder. Flere
er glade for, at der er opnået synlige resultater, og at det er lykkedes at skabe interesse og involvere så mange, som tilfældet er. De vurderer, at der er skabt en meget positiv stemning og forventning til projektet.

1

Selv om det metodisk ikke betragtes som valide svar, bemærkes det, at svarfordelingen for de resterende 13 respondenter er stort set identisk med de 24 respondenter, der indgår i analysen. Der er dog den meget naturlige forskel, at der
ved samtlige spørgsmål er en væsentligt større andel blandt de 13 respondenter der har svaret ”ved ikke”.
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På negativsiden er der omvendt nogle, der mener, at projektet med fordel kunne have været synliggjort endnu mere. Mariager måtte gerne i højere grad have ”sydet” af Cittaslow undervejs i processen.
Enkelte har savnet mere klarhed over arbejdsgruppernes arbejde efter workshops i forhold til hvilke
grupper, der blev nedsat, og hvem der var tovholder på de enkelte aktivitetsgrupper. Internt i styregruppen giver en enkelt respondent udtryk for, at det tillige også har virket lidt tilfældigt, hvem der
fik ansvaret for hvad, og at arbejdsindsatsen som tovholder for arbejdsgrupperne også har varieret
meget fra person til person, hvilket har haft betydning for, hvor langt i processen de enkelte ideer/projekter er nået.
Figur 1: Tilfredshed med udviklingsforløbet.

Er du tilfreds med det forløb ,der har været omkring udviklingsprojektet i
perioden september 2011 til og med februar 2012?
Ved ikke
17%

I ringe grad
4%

I høj grad
37%

I nogen grad
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5.2.2 Reflektors arbejde
Der er tilfredshed blandt næsten samtlige deltagere, der har en mening om det arbejde, som konsulentfirmaet Reflektor har leveret i udviklingsprojektet. Flest respondenter er i høj grad tilfredse,
en stor andel er i nogen grad tilfredse, kun en respondent er i ringe grad tilfreds og der er ingen,
der slet ikke er tilfredse med den eksterne konsulentbistand i udviklingsprojektet.
Uddybende siger respondenterne samlet set, at tidsplanen har fungeret og mødeledelse, skriftligt
materiale, analyser, opsamling m.v. har kørt godt. En enkelt respondent udtrykker på den baggrund bekymring for, hvad der skal ske i næste fase, når Reflektor ikke længere er involveret.
En enkelt respondent synes på negativsiden, at den første workshop føltes meget rodet og med
nogle ustrukturerede opgaver. En anden oplevede lidt forvirring omkring workshop 2 i forhold til at
involvere nye personer i projektet. Kort sagt synes respondenten godt, at der kunne have været
arbejdet endnu mere for at få nye personer med i projektet, og respondenten er nervøs for, om det
lykkes at fastholde de nyes interesse i projektet fremadrettet.
Figur 2: Tilfredshed med det arbejde, som Reflektor har leveret.

Er du tilfreds med det arbejde, som konsulentfirmaet Reflektor har leveret?
Ved ikke
21%

I ringe grad
4%

I høj grad
42%

I nogen grad
33%
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5.2.3 Udbytte
Der er tilfredshed blandt næsten samtlige deltagere, der har en mening omkring, om udviklingsprojektet har været medvirkende til, at der fremadrettet sættes nogle ting i gang, som har potentiale til
at skabe en positiv udvikling i Mariager.
Næsten alle deltagerne har enten svaret, at de i høj grad eller i nogen grad vurderer, at projektet vil
medvirke til at sætte gang i en positiv udvikling af Mariager. Kun en enkelt respondent tror slet ikke
på, at det har sat gang i en positiv udvikling, og der er ingen, der kun ringe grad tror på det.
Samlet set er flertallet af respondenterne overbeviste om, at der ligger et stort potentiale i indsatsen overfor projektets centrale temaer, idet der er sket en meget bred mobilisering blandt erhvervsdrivende, borgere og foreninger, og på flere niveauer inden for kommune, turistorganisationer og institutioner. Mobiliseringen er ifølge respondenterne en stor styrke i foretagendet, og den
skal fastholdes fremover. Den har ifølge dem vendt noget at den negative stemning og skabt et
grundlag for noget, som borgerne kan være fælles om.
For respondenterne er det afgørende, at der er fortsat er personer i Mariager, der brænder for sagen, at der arbejdes flittigt i aktivitetsgrupperne og at processen struktureres bedst muligt og realistisk, så det hele bliver til noget. Det er nemlig bekymringen; Hvad sker der nu, når første skridt i
udviklingsprojektet afsluttes? Kan projektet overleve nu i disse krisetider?
Figur 3: Udbytte

Vurderer du, at udviklingsprojektet har været medvirkende til, at der
fremadrettet sættes nogle ting i gang, som har potentiale til at skabe en
positiv udvikling i Mariager?
Slet ikke
4%

I nogen grad
42%

Ved ikke
8%

I høj grad
46%
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5.2.4 Afslutning og den videre proces
Der er tilfredshed blandt størstedelen af de deltagere, der har en mening om dette første skridt i
udviklingsprocessen er afsluttet på en måde, der sikrer, at der fremadrettet arbejdes videre på de
prioriterede projekter på en hensigtsmæssig måde.
Som et gennemgående træk er der ca. 80 % af respondenterne, der enten i høj grad eller i nogen
grad er tilfredse og som tror på projektets fremtidige muligheder. Der er dog en nuanceforskel, idet
der ved dette spørgsmål er en anderledes fordeling mellem de to svarkategorier, idet en højere
andel har svaret at de kun i nogen grad er tilfredse og en tilsvarende mindre andel, at de i høj grad
er tilfredse. Yderligere er der i forhold til de andre spørgsmål flere, der har svaret, at de kun i ringe
grad er tilfredse. Der er ingen, der slet ikke er tilfredse.
Uddybende har en enkelt respondent udtrykt ønske om, at der var brugt lidt mere tid på at registrere de aktive deltagere og måske endda at interviewe dem. En anden føler sig usikker på følgegruppens kommissorium. Følgegruppen har skiftet navn flere gange undervejs - fra initiativgruppe til
styregruppe til følgegruppe. Respondenten synes ikke, det er klart, hvorvidt alle i følgegruppen bør
være tovholdere i aktivitetsgrupperne. Desuden synes respondenten, at Samvirkets kommissorium
er stort, og respondenten håber ikke, at det bliver for bureaukratisk og tungt.
videre
Figur 4: Afslutning og den vid
ere proces.

Vurderer du, at dette første skridt i udviklingsprocessen er afsluttet på en
måde, der sikrer, at der fremadrettet arbejdes videre på de prioriterede
projekter på en hensigtsmæssig måde?
Ved ikke
8%
I ringe grad
13%

I høj grad
29%

I nogen grad
50%

53

VisitNordjylland
Mariager - Cittaslow

marts 2012

5.3. Konklusion af evaluering
Processen
Der udtrykkes tilfredshed omkring det arbejde, der er blevet udført i udviklingsprojektet ”Mariager –
Cittaslow”. Deltagerne er glade for, at det lykkedes at skabe en fælles interesse og fremtidig platform omkring udviklingen af Mariager og at der har været muligt at involvere så mange i processen,
som det har været tilfældet. Tillige udtrykkes der tilfredshed med den eksterne procesbistand, der
er modtaget i afviklingen af projektet.
Respondenterne synes dog fortsat, at der er plads til forbedring. Mariager bys erhverv og borgere
måtte gerne have været mere opildnet til at tage Cittaslow til sig, så hele byen undervejs i projektet
havde ”sydet” af Cittaslow. Samtidig kunne der godt have været mere klarhed og gennemgående
engagement omkring aktivitetsgruppernes arbejde imellem de to workshops.
Udbytte og den fremadrettede proces
Der er tiltro til, at udviklingsprojektet har været medvirkende til, at der fremadrettet sættes nogle
ting i gang, som har potentiale til at skabe en positiv udvikling i Mariager. Der er ifølge respondenterne sket en bred mobilisering, som det er vigtigt at fastholde fremadrettet.
For respondenterne er det afgørende, at der er borgere i Mariager, der brænder for sagen, at der
arbejdes flittigt i aktivitetsgrupperne, og at processen struktureres bedst muligt og realistisk fremadrettet, så det hele bliver til noget. Det er nemlig bekymringen; Hvad sker der nu, når første skridt i
udviklingsprojektet afsluttes? Kan projektet overleve i disse krisetider?
Svaret på disse spørgsmål kan kun fremtiden vise, men evalueringen viser, at hovedparten af respondenterne vurderer, at det første skridt i udviklingsprocessen er afsluttet på en måde, der i nogen grad sikrer, at der fremadrettet arbejdes videre på de prioriterede projekter på en hensigtsmæssig måde.
Det er dog værd at bemærk, at der ”kun” står ’i nogen grad sikre det fremadrettede arbejde’. Der er
enighed om, at det ikke nytter at læne sig tilbage, og forvente at udviklingen sker af sig selv. Der
skal stadig ydes en indsats for at nå helt i mål.
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