Årsberetning 30.9. 2019 - 30.9. 2021
Årsmødet blev afholdt den 11.10.2021 og var særdeles velbesøgt med lidt over 80 personer herunder flere byrådspolitikere.
Der var to temaer før generalforsamlingen.
• Byggeri: Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening, indledte årsmødet med at fortælle om
byggeriet og andre projekter og de udfordringer og hensyn, der skal overvejes, når der bygges
moderne boliger.
• Årsmødets andet tema var Europa-eventen i august 2022. Direktør for Political Festival of Europe,
Jan Bertelsen, holdt et inspirationsoplæg om festivalen.
På årsmødet lød en stærk opfordring til, at interesserede melder sig til støttegrupper allerede nu
både hos festivalen (www.pfoe.org/volunteers) og hos Cittaslow (staehr@staehrgrafisk.dk /
roserogbrosten@gmail.com). Byens opbakning til eventen er nødvendig og uvurderlig - uanset hvad
man i øvrigt mener om EU og Europasamarbejder.
Jens Lykke, frivilligkoordinator) informerede om frivillige opgaver og om mulighederne for at udfylde
“frivillighedblanketter”, hvis man vil være frivillig før, under eller efter Festivalen.

Generalforsamling. Hovedpunkter

Ordstyrer: Torben Ladefoged. På grund af diverse Coronanedlukninger har aktiviteten være noget
begrænset. Følgende skal dog omtales.
Cittaslow guidede ture
• 2019: Ca. 60 ture med ca 2.000 deltagere
• 2020: Corona: Ca. 40 guideture aflyses. Kun ca. 10 ture gennemføres.
• August 2021: Guideservice flyttes til Mariager Boghandel. Fra maj til oktober ca. 35 ture.
• Forventning: Normalisering i 2022 – dvs. ml. 60 og 70 guideture. Dog ikke taget højde for effekt fra
EU-festival.
BYEN MANGLER GUIDER. MELD JER! DER HOLDES GUIDEKURSER OG GUIDEVEJLEDNINGER
Rosenhaven
Støt stigende besøgstal og stor vækst i busselskaber. International præmiering af rosenhaven i 2022
er i proces. I den forbindelse har Cittaslow produceret en film om rosenhaven, der vises løbende for
et international publikum. Filmen vil senere blive offentliggjort.!
Ca. 40 frivillige passer haven – tak for indsatsen!
Bryllupstilbuddet på Rådhuset – i vækst. Ca 40 brylluper er afholdt og nye er i bestilling.
Oktober 2020 - projekt samarbejde Mariager/Øster Hurup om en bykoordinator
Projektet skulle styrke frivillighedsindsatsen og et tværgående samarbejde. Koordinatorens arbejde
bl.a. hjælp i planlægningsfasen med markedsføring, tilladelser, projektbeskrivelser til evt. fundraising
og gensidig synergi mellem byerne. Forslaget fik ikke tilslutning hos andre foreninger bl.a. pga
uafklarethed om økonomien.
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Samarbejde med Destination Himmerland
Fra skepsis og kritik af nedlæggelse af VisitMariagerfjord til voksende samarbejde. Cittaslow Mariager
deltager i forskellige projekter i destinationen bl.a. om nye digitale og fysiske wayfindingstilbud,
videopræsentationer, vandreruter, byskilte m.m. i byen.
Byudvikling i Mariager
Cittaslow deltog i §17. stk. 4 udvalgets arbejde. Vi vil uden beskedenhed nævne, at mange - desværre
ikke alle - af de forslag vedr. udvikling, trafik, havnen/byen etc som blev fremsat på Cittaslows
årsmøder i 20218 og 2019 er indeholdt i den endelige plan. Cittaslow Mariager vil fortsat involvere
sig i byens udvikling.
Infrastruktur/trafik
En trafikgruppen under Cittaslow har i et par år haft møder med repræsentanter fra Trafik og Anlæg i
MFK. Hovedemnerne har bl.a. være hastighedsbegrænsning 30 km i alle de indre bygader og 40 km
på Fjordgade, ny og trafiksikker overgang mellem byen og havnen, ny støjdæmpende belægning på
Fjordgade, opsætning af hastighedsmålertavler på Fjordgade, tydeligere skiltning ift tung trafik i
midtbyen m.m. Resultatet er blevet en rapport udgivet oktober som vi vil nærlæse og derefter sende
kommentarer til afdelingen og byrådet. Rapportens indhold formidles senere i Mariager Avis.
Political Festival of Europe
Cittaslow bakker 100% op om festivalen og er i proces mht bidrag og deltagelse. Dels fordi
foreningen i forvejen er internationalt funderet med de ca 270 øvrige CittaSlow-byer fordelt over
hele verden, dog med flest i netop Europa. Dels fordi festivalen sætter byen på landkortet og vil
tiltrække gæster fra nær og fjern, og det er som bekendt godt for både handel, turisme og
bosætning. I forbindelse med august 2022 vil CittaSlow byer i Norden blive involveret. På sigt er det
tanken at trække byer fra Tyskland, Italien, Holland o.a til de kommende festivaler.
Regnskab
2019 og 2020 blev godkendt
Kontingent
Sat på pause idet der kommer nye vedtægter i 2022
Valg
Valg: Genvalgt blev Claus Pico Stæhr og Mette Bay Velling. Nyvalgt medlem blev Vera Jensen.
Nyvalgt suppleant blev Johannes Rønne Nordentoft. Karen Traberg Larsen blev genvalgt som
suppleant.
Udpeget af Mariager Handel: Elly Hjort Ranch. Fra Mariager Turistforening: Casper Hestbech (der dog
har meldt, at der bliver fundet en anden repræsentant fra turistforeningen).
Jane Grøn og Erik Kirkegaard Mikkelsen er fortsættende fra MFK byråd frem til kommunalvalget
16.11.2021, hvor det nye byråd efterfølgende skal pege på to tilforordnede.
Tilforordnede: En repræsentant fra Destination Himmerland samt fra Mariagerfjord, Kultur og Fritid
(Annika Johansen)
Torben Holmgren er fortsættende som kasserer og Anne Marie Greve som revisor.
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Øvrige tilknyttede: Mette Holm (Projekttilknyttet). Eskild Skau (Rosenspecialist).
Guiderne i Mariager. Godtfolk i Mariager. Endvidere frivillige i Mariager Rosenhave og sandstranden.
Rådet konstituerer sig selv. Hvervet som medlem af CittaSlowrådet er ulønnet.
CittaSlowrådet udarbejder en forretningsorden for arbejdet.
Orientering om kommende tiltag, og inspirationdebat fra/med mødedeltagerne
Støtte bl.a. til:
- Julebelysning (kr. 17.000) i Mariager
- MOVE-projektet (kr. 5.000)
- Mariager Museum (kr. 5.000 til event)
- Skulpturstøtte til Godtfolk i Mariager projektet (kr. 15.000)
- Skraldebang teater for børn (kr. 5.500) sammen med Mariager Bibliotek
Produktion bl.a.:
- Produktion af lykønskningskort til bryllupsceremonierne og revideret genoptryk af Mariagerfoldere. Nye Mariager-postkort m.m.
- Rosenhaven nomineres til en pris blandt ‘fremragende rosenhaver i verden’ på World Rose
Convention okt. 2021 Australien. Præsentationsfilm er produceret.
- Fortsat pleje af sandstranden og Rosenhaven.
Projekter/Events bl.a.:
- Forsøg på et Folk & Røvere i Kardemommeby-projekt. Thorbjørn Egner udstilling o.a.
sammen med Mariager Bibliotek. I proces.
- Projekt trætrolde (Thomas Dambo) i proces. Mette Holm er tilknyttet.
- Rosenhaven: Fortsætte med koncerter og pleje af haven med ca 40 frivillige.
- Byen mangler en årlig unik mega-event!
- Samarbejdsmuligheder med hollandske/tyske/Italienske CittaSlow-byer om Europa festival
2023.
- Samarbejde med Political Festival of Europe 2022
- O.a.
Forslag fra foreningens medlemmer
Flere bænke ved Rosenhavens legeplads og flere borde/bænkesæt ved sandstranden.
Kulturelle gåture i byen og omegnen.
Mere skiltning efter Hobro-model.
Eventuelt
Intet
Tak for deltagelsen!
På bestyrelsens vegne
og med venlig hilsen
Fung. fmd. Claus Pico Stæhr
Mariager 1.11.2021
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