- at udvikling ikke forståes som en 'langsom' proces, men som en helhedsorienteret sammentænkning af det bedste fra fortid og nutid ift. fremtid. "Langsom" betyder her "eftertænksomt
og intelligent" i modsætning til "forhastet" og "kortsigtet uigennemtænkt".
Målet er, at byen ikke alene forbliver, men fortsat styrkes som et attraktivt og relevant sted at bo og leve
i for børn, unge og voksne. Desuden at fremme byens potentiale i forhold til handel-, turist-, kultur og
bymæssig udvikling, herunder ny bosætning.
I sit virke er CittaSlow Mariager talerør for og en forening, der skal varetage borgernes interesser.
• Styrke byens fortællinger
CSM vil vægte byens fem rammefortællinger i det kommende arbejde i regi af byudviklingen i
samarbejde med byens borgere, øvrige foreninger og aktører samt MFK:
- Rosernes by
- Naturfortællingen
- Klosterfortællingen
- Byens fortælling
- Tryghed, fredelighed og frivillighed.

ÅRSMØDE 2018

I CittaSlowforeningens råd sidder repræsentanter for borgere i Mariager samt for Mariager Handel, Mariager Turist,
Byrådet i Mariagerfjord Kommune, Kultur & Fritid samt VisitMariagerfjord. Formand: Claus Pico Stæhr, borgerrep.
Stæhr Grafisk. Næstformand: Mette Bay Velling, borgerrep. Roser & Brosten. Mariager Handel: Elly Ranch, Mariager
Boghandel. Mariager Turist: Henrik Hansen, Mariager Saltcenter. Alice Lykke Nielsen-Kudsk, borgerrep, guide og fortæller. Udpeget af Mariagerfjord Byråd: Jane Grøn, byrådspolitiker. Erik Kirkegaard Mikkelsen, byrådspolitiker. Mikkel
Skovsbo, marketing, VisitMariagerfjord. Jens Lykke, souschef hos Kultur og Fritid, Mariagerfjord Kommune. Suppleanter: Freya Hvaste, borgerrep, lærer og fortæller. Eskild Skau, borgerrep, rosenspecialist. Kasserer: Torben
Holmgren, revisor, K/M Revision. Revisor: Carsten Riishuus.

ONSDAG 26. SEPTEMBER KL. 19-21.
Sparekassen Vendsyssel, Østergade 6-8, Mariager
KL. 19-19.45: ALLAN HASSING, KOMMUNEPLANCHEF I MFK,
FORTÆLLER OM “MED BYERNE FORREST”- PROCESSEN.

Kontakt: 23 25 16 83 el. 29 43 78 63. staehr@staehrgrafisk.dk
www.cittaslow-mariager.dk. www.facebook.com/cittaslowmariager

Årsmøde kl. 20-21
Årsberetning okt. 2017-okt. 2018
(er udsendt pr. mail og publiceret på foreningens hjemmeside og Facebook)
Hovedpunkter fra beretning/kommende tiltag
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Fastsættelse af kontingent og opkrævningsform
Valg af repræsentanter til CittaSlowrådet, jfr. § 6
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Forslag fra foreningens medlemmer
Forslag til behandling skal være rådet i hænde senest 1 uge inden årsmødet
Eventuelt

CittaSlow rådet samarbejder med en række frivillige om bl.a. trafik og byplaner, og derudover er der ca. 30 frivillige
i rosenhaven. Rådets medlemmer deltager i andre foreninger bl.a. Birgittaforeningen, By & Land Mariagerfjord, Guidekorpset, Museumsforeningen, Fonden til Bevarelse af gamle Bygninger i Mariager, Havnens Venner, Kulturelt
Samråd, Rytmus, Mariagerfortællerne, Mariager Museumsforening m.fl. Repræsentanter fra rådet deltager også i
Netværk Mariager. Vi har altid brug for flere frivillige, der vil bidrage til arbejdet!
Årsmedlemsskab sker ved indbetaling af kr. 100 til Sparekassen Vendsyssel reg. nr. 7230. Kontonr. 2486534. HUSK!
at skrive dit navn i "Tekst til beløbsmodtager". Alternativt kan der tegnes medlemsskab på årsmødet og på Mariager
Turistkontor. Med et medlemsskab støtter du CittaSlows arbejde og får stemmeret på årsmødet. Medlemsskabet er
personligt. En husstand kan således tegne flere medlemsskaber.
CittaSlow Mariager er en del af det voksende CittaSlow International netværk med mere end 260 byer over hele verden, der arbejder efter samme formål mht. byudvikling. Vi arbejder sammen i Nordisk Netværk med Svendborg,
Finland: Kristinestad, Island: Djupavogshreppur, Norge: Eidskog, Levanger, Sokndal, Ulvik samt Sverige: Falköping.

Alle er velkomne. Der tilbydes kaffe, kage, øl og vand.
Det er kun medlemmer, der har stemmeret på årsmødet. Der kan tegnes personligt
medlemsskab, kr. 100, på konto 7230 2486534 eller på årsmødet.
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Med venlig hilsen
CittaSlow Mariager
1

CittaSlowforeningen Mariagerfjord
Årsberetning 1.10. 2017 - 1.10. 2018
I den forløbne periode har repræsentanterne i CittaSlow-rådet arbejdet med en række områder bl.a.:

Diverse områder
• Aftensangerns sangbog. Layout til tryk. (Tryk sponseret af Sparekassen Vendsyssel)
• Turistoplysningsskilt motorvejen (I samarbejde med Turistforeningen, Handelsstandsforeningen,
Akzo Nobel, SuperBrugsen, FL-Smidt, Mariager Saltcenter, Saltcentrets Venneforening, Miniseum,
Mariager-Handest Veteranjernbane, Noget for Livet, Mariager Camping, VisitMariagerfjord,
Mariager Museumsforening og Rema 1000
• Bryllupsbyen Mariager (Kan starte når rådhuset er færdigrenoveret)
• Egekiosken (Udstillinger, materialer, møder etc. CSM står for vedligeholdelse. Huset anvendes
også af bl.a. guidekorpset
• Godtfolk - kunstprojekt (Bronzeskulpturer af markante Mariagerpersoner + app funktion
Under opstart
• Udveksling unge Mariager/Orvieto (Sammen med Mariager Ungdomsklub forventet 2019)
• Nye bænke er opsat
• Sandstrand (afventer)
• Pop-op-bibliotek ved Egekiosken (På idéstadiet)
• Børnefesten 2019. CSM deltager i optoget
• Børnelegeplads i midtbyen (På idéstadiet)
• Fortov Sødisbakke/Havndalvej-Hohøj (Er noteret i MFK-anlægsmuligheder)
• Deltagelse i møder med nordiske CittaSlowbyer og deltagelse i CittaSlow Svendborgs jubilæum

Mariager Rosenhave
• Over 40.000 besøgende siden åbningen. Besøgende skaber også en omsætning, og tanken
er at arbejde videre med potentialerne ift. VMF, handel, museum, saltcenter, spisesteder, brylluper
m.m. I disse sparetider er der grund til at nævne, at indsatsen i rosenhaven indtil videre har genereret over 1/2 mio. i velvillig fondsstøtte - altså indtægt til byens/kommunens liv. Ca. 30 frivillige sørger
for havens pasning året rundt under kompetent vejledning af Eskild Skau. VMF støtter markedsføringen af haven, der nu er blandt kommunens største attraktioner.
Hertil kan lægges, at Guidekorpset i byen alene i første halvdel af 2018 har haft ca. 60 grupperundvisninger med over 2.000 deltagere!
• Mariager Rosenhave er omtalt som en ud af kun tre danske besøgshaver i udenlandske havemagasiner. Besøget af den internationale rosenkongres gav massiv omtale i internationale medier.
• Haven er netop optaget i bogen "The history of the Rose in Denmark", finansieret af Dronning
Margrethe og Prins Henriks fond, som 1 ud af af 6 seværdige rosenhaver i Danmark. Distribueres
world wide. CSM og VMF har leveret fotos og info.
• CSM har sørget for engelsksproget materiale om rosenhaven (Støttet af Kulturelt Samråd).
• Mariager har nu tre gange fået rating på internationale turistsites - bl.a. Tripadvisor - som een af de 10
byer, turister skal besøge. Tilsvarende blandt de 10 mest besøgsværdige byer på den danske site. Massiv omtale i tyske rejsemedier 2018 (hvor CSM-frivillige servicerede tyske rejsejournalister).
Fremtidige planer bl.a.:
De to første koncerter i rosenhaven i juli havde et publikum på ca. 900. I 2019 følges der op med nye arrangementer - musikalsk optræden, måske børneteater o.a. Undersøge, om arrangementerne kan kobles
til andre aktiviteter i byen. Forsøge at få indlagt el i rosenhaven. Munkholmkomiteen påtænker at plante
rododendron om den nu frilagte sø ved Rosenhaven.
Der er pres på de guidede ture i haven, og derfor også brug for flere guider. CSM vil sammen med Eskild
Skau og VMF udarbejde et forslag til 'uddannelse' af nye rosenhaveguider.
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Find rundt i HELE byen
En fremtidsudfordring, der kæmper lidt med de økonomiske muligheder for opstart:
• Wayfindingsprojektet er stadig i forstadiet. De tekniske og økonomiske udfordringer er ikke lette
at løse. Hænger lidt sammen med:
• Et mobil overblik/kort over hele byen inkl. skov/tur/sti-områderne koblet med de digitale
infostandere, så man kan vælge fx historisk rute, fjordrute, skovrute, byrute, museum etc.
• Digital visualisering af klosteret - bygningen og udviklingen etc - sat i historisk kontekst.
• Augmentet reality.
• Samarbejdskontakt med Aalborg Universitet, AAU Match om projektudvikling.
• Flere guidede ture / guider efterspørges, herunder materiale, som guiderne kan støtte sig til samt
materiale, der kan visualisere vigtige steder på turene.

”Med byerne forrest” – Byudvikling i Mariager
Siden sidst er der kommet aktivitet i byggeprojekter på Klostergaarden, XL-grunden og havnen.
”Med byerne forrest”-processen starter op i byen ultimo 2018/primo 2019. CSM vil fortsat arbejde på en
inspirationsdag om byudvikling ultimo efteråret. Formålet er primært at se på tidligere byplaner og på,
hvordan andre byer med samme udfordringer har løst en manglende sammenhæng og trafikale udfordringer i byerne i bl.a. Svendborg samt nogle af de 14 tyske CittaSlowbyer, der er gået sammen i „Vereinigung der lebenswerten Städte in Deutschland – Cittaslow“. Her bruges dele af CittaSlow filosofien til at
give/styrke byerne med kant og profil i byudvikling - og det har Mariager behov for. Butiksudviklingsovervejelser inddrages også.
Med inspirationsdagen vil CSM bidrage til en konstruktiv dialog i ‘byerne forrest’-processen, så den løfter
sig over ‘småtingsafdelingen’, og når mere bæredygtige resultater end første indledningsmøde tirsdag
d. 15. december 2015! Byudvikling er hovedtema i CittaSlow magasin nr. 2., der udkommer i løbet af efteråret.

Trafikgrupper
To trafikgrupper har indsendt henvendelser til MFK, Park og Trafik, med henblik på skilte- og hastighedsregulering af Fuglsangsgade-Torvet-Østergade samt Fjordgade.

Øvrigt
CSM har indsendt kommentarer til MFK budgetforslag 2019-22 - særligt vedr. rammebesparelser på folkeskoler/ Mariager Skole, flytning af VMF til Øster Hurup, Mariager Museum samt ændret rådhusstruktur.
CSM har bedt - og netop fået - aktindsigt i notat vedr. flytning af Mariager Bibliotek til Mariager Skole,
som anses som en dårlig idé. Tilsvarende har CSM bedt om, men ikke endnu fået indsigt i notat fra skolebestyrelsen vedr. ændringer af Mariager Skole. Baggrunden er de byrådsgodkendte vedtægter § 4:
”CittaSlowrådet er at anse som høringsberettiget i sager, der vedrører Mariagers videre udvikling.” Det
kan kun fortolkes, som at CSM er høringsberettiget samtidig med at emner behandles forvaltningsmæssigt og ikke efter at denne behandling er afsluttet, hvor alle jo principielt kan blive høringsberettiget. Der
holdes møde i okt. med skolens ledelse.
• Præcisering af foreningens mission
“CittaSlow Mariagers formål er at fremme en byudvikling og forandring, der medtænker og styrker Mariagers identitet, særpræg, historie og natur. Bæredygtighed er et overordnet nøgleord.
Bæredygtighed betyder,
- at der tages afsæt i det særlige, de stedsspecifikke kvaliteter og fortællinger, der kendetegner og
dermed adskiller byen fra andre.
- at udvikling aktivt indtænker disse kvaliteter i fremtidige aktiviteter/planer for byen.
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