Årsmøde 2018: Fint fremmøde og god debat

Infobrev. November 2018

CittaSlow Mariager afholdt årsmøde onsdag den 26. september med et fint fremmøde på ca. 40 debatlystne delta
gere. Sparekassen Vendsyssel lagde lokaler og faciliteter til og supplerede med let fortæring  og det takker vi banken
for.
Årsmødet fulgte op på årsmøde 2017tema om Nye byplaner  Nye muligheder. Det skete i form af et perspektive
rende oplæg fra Allan Hassing, kommuneplanchef i MFK, som gennemgik Med byerne forrestindsatserne i Øster
Hurup, Hadsund, Arden og Hobro. Et vigtigt greb i indsatserne har været at udvikle eller styrke byernes fortællinger.
Eksempelvis at Arden har bevæget sig fra at være en lidt grå by gennemskåret af jernbanen til at blive ‘byen ved sko
ven/skoven ind i byen’  fra grå til grøn. I Mariager starter processen primo 2019, hvor planen og forslag til forløb
lægges frem til debat.
Fokusområder
Den formelle del af årsmødet blev afholdt iflg vedtægterne. Årsmødeberetningen var udsendt pr. mail før mødet.
Formanden gav en supplerende orientering om nogle af de kommende fokusområder i beretningen, der blev god
kendt.
Det handler bl.a. om
• Strategi/planer for både fastholdelse og udvikling af rosenhavens succes og dermed af byens ‘brand’ som roser
nes by. Rosenhaven skal fortsat være et åndehul for byens borgere, men de mange besøgende  over 30.000 siden
den ‘rigtige’ åbning giver også mulighed for at tænke i turismeindsatser  herunder tilgængelighed via nettet, evt.
samarbejde med rosenbyer i Tyskland m.m.
• Klosterhistorien skal være mere synlig og tilgængelig  også via nettet. En tanke er at få selve byggeprocessen af
klosteret visualiseret/dramatiseret, så det kan ses og opleves på smartphone og iPads. Fra ‘ingenting’ til en kæmpe
koncern, der har involveret i hundrevis af håndværkere, bygmestre o.a.
• Visualisering og adgang til oplysninger om byens gamle huse er et andet fokusområde, der også tænkes sammen
med muligheder for at lave en wayfinding i byen  især for byens mange gæster, der efter spørger guider og mere
viden om byen.
• Mariagers byudvikling  Med byerne forrest. Der er rigtig mange projekter i gang rundt i landet i byer, der har
samme udfordringer som Mariager og bl.a. er ‘skåret over’ af en stærkt trafikeret vej, der deler byen i to om
råder. Tanken er at se nærmere på disse projekter for at tjekke, om der kan hentes viden og inspiration til
byudviklingsprocessen i Mariager.
Da CittaSlow rådet kun består af 12 medlemmer inkl. suppleanter vil der blive inddraget andre personer i ovenstående
fokusområder. Det er også hensigten at udgive et CittaSlow magasin 2 med bl.a. byudvikling som tema samt arrangere
et opstartsmøde vedr. Med byerne forrest.

Værdien af det frivillige arbejde
Der var også regnet på den ‘kontante’ værdi af den frivillige indsats i CittaSlow Mariager og Havnens Venner og
tilsammen har indsatsen siden slut 2016 tilført byen knap 1.4 mio kroner i velvilligt indstillede fondstilskud. Hertil
kommer fællesindsamlingen med mange andre involverede af 140.000 kr. til turistskilt.
Lidt mindre målbart, men dog særdeles synligt har Mariager by, Rosenhaven og CittaSlowkonceptet genereret omtale
og spalteplads i både danske og udenlandske medier for langt over 1 mio. kroner med VisitMariagerfjord som motor!
Vi håber også, at de mange besøgende i rosenhaven og deltagerne i de utallige og stærkt voksende guideture kaster
værdi af sig hos byens handlende og spisesteder.
Valg til CittaSlow rådet blev:
Borgervalgte: Mette Bay Velling, Alice Lykke NielsenKudsk, Claus Pico Stæhr, Karen Larsen (suppleant) og Halfdan
Schmidt (suppleant). Fra Mariager Handel og Turistforening: Helle Johnsen og Elly Ranch. Fra Mariagerfjord Byråd:
Jane Grøn og Erik Kierkegaard Mikkelsen. Tilforordnede til rådet: MFK, Kultur & Fritid: Jens Lykke. VisitMariagerfjord:
Mikkel Skovsbo. Kasserer: Torben Holmgren. Revisor: Carsten Riishuus.
Efterfølgende har rådet konstitueret sig med formand: Claus Pico Stæhr, næstformand: Mette Bay Velling og sekretær:
Alice Lykke NielsenKudsk.
Årsberetningen kan hentes her:
http://www.cittaslowmariager.dk/upl/website/fillager/CSMberetning20172018.pdf
Spørgsmål vedr. ovenstående kan mailes til staehr@staehrgrafisk.dk
Med venlig hilsen
CittaSlow Mariager
c/o Østergade 29,
9550 Mariager
Tlf. 23 25 16 83
I Cittaslowrådet sidder der repræsentanter fra Mariager Handel og Turist, Byrådet, Kultur & Fritid, VisitMariagerfjord samt bor
gere, der også er aktive i andre foreninger bl.a. By & Land Mariagerfjord, Guidekorpset, 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.
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