NYE BYPLANER

NYE MULIGHEDER..!

Årsmøde i CittaSlow Mariager 2017
Mandag den 9. oktober kl. 19-21 hos Østjydsk Bank, Østergade 6-8. 9550 Mariager

1.

Årsberetning (er udsendt pr. mail og publiceret på foreningens hjemmeside
og Facebook)
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
3. Fastsættelse af kontingent og opkrævningsform
4. Valg af repræsentanter til CittaSlowrådet, jfr. § 6
5. Valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisor
7. * Orientering om kommende tiltag og inspirationdebat fra/med mødedeltagerne
8. Forslag fra foreningens medlemmer
9. Eventuelt
---------7:* Orientering og debat:
Byudvikling i Mariager? – med afsæt i Mariagerfjord Kommunes oplæg:
Med byerne forrest.
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 9340, kontonr. 0002377020 eller på årsmødet.
Med venlig hilsen
Pva CittaSlowforeningen Mariagerfjord
Claus Pico Stæhr
Fg. formand i perioden.

CittaSlowforeningen Mariagerfjord
Årsberetning 1.10. 2016 - 1.10. 2017
I den forløbne periode har repræsentanterne i CittaSlowrådet arbejdet med en række områder,
hvoraf de vigtigste nævnes nedenfor.

Rosenhaven
Efter åbningen af rosenhaven i juli 2016 har den fyldt en del. Et rosenhavekorps af frivillige bedepassere er organiseret. Eskild Skau, vores rosenspecialist, har brugt sit rosennetværk til at skabe
yderligere opmærksomhed om og besøg i haven - bl.a. i 2018, hvor der kommer rosenfolk fra hele
verden til DK. Det er den "18. World Rose Convention ( WRC)", som har fået navnet "A fairytale of
roses". Der er tilrettelagt besøg i rosenhaven, og det forventes at give en betydelig opmærksomhed
både i DK og internationalt.
En toiletbygning og en legepladsudvidelse ved rosenhaven er gennemført. Senest er Rosenpavillonen opført med støtte fra ELRO Fonden og MFK samt en imponerende, frivillig arbejdsindsats.
Blev åbnet kort før dronningens besøg den 16. juni 2017, der gav rigtig meget PR-omtale af byen.
Dronningens besøg i Rosenhaven var en total succes, der siden er fulgt op fra hoffet med ønske
om en særrundvisning.
Der arbejdes nu med idéer til musik og events i Rosenhaven i 2018.
•
•

Der er pres på ønsker om guidede ture i haven og derfor også brug for flere guider. CS vil
sammen med Eskild og VMF udarbejde et forslag til 'uddannelse' af nye rosenhaveguider.
Guider generelt: VMF mangler guider. CS vil sammen med guidekorpset og VMF forsøge at
hverve flere / udarbejde en guideplan.

CittaSlow og MFKs strategi "Med byerne forrest"
I efteråret 2016 kom MFKs strategiplan støttet af Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania. De fire hovedbyer skal styrkes som dynamoer for udvikling i hele Mariagerfjord Kommune. CSrådets medlemmer
holdt møde med MFKs planchef, Allan Hassing, i januar. Et spændende møde, hvor to af hovedoverskrifterne blev:
Byudvikling
• Udvikle byggeidéer til 'spidsprojekter', der måske kan tiltrække fonde. En beskrevet bygge-/boligplan, der inddrager CittaSlowværdier ses som en god idé ift. udviklingsplanen for Mariager, der
igangsættes i 2018. Her skal kommunen med ind over med udstykning/udstykningsplaner/et samlet
prospekt for byens udvikling. Antagelsen er også, at bl.a. Real Dania kan være interesseret i at støtte
planudvikling af en sådan CittaSlow udstykning baseret på bæredygtige miljøprincipper, tilpasning
til byens historie og arkitektur og nye muligheder for fællesskaber – også for børnefamilier. Vi skal
sørge for at vække “investorblikket” i forhold til Mariager. CS-rådet tænker på et egentligt borgermøde herom ult. 2017/primo 2018, hvor muligheder præsenteres til drøftelse.
•

Også vigtigt, at de løbende, tilbagevendende aktiviteter fortsætter og udvikles. Medlemmerne i
CS ser Netværk Mariager som et rigtig godt forum herfor og deltager i møderne..

Butiksliv
• Der er behov for fakta og inspiration om nye, alternative og holdbare butikskoncepter i byen.
ICP - Institut for Center-Planlægning har gennem ført scanning af butiksforholdene i Mariager
og kan måske belyse mulighederne
• Byen mangler initiativer til markedsføring af de butiksmuligheder - tomme butikker -, der
rent faktisk er i byen.
•

Udtræk af detailhandelsanalyse, planer/muligheder og konsulentkontakt:
Bestyrelserne for CittaSlow, Handel og Turist afholdt fælles møde herom den 18. september.
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Øvrige arbejdsemner i perioden

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udveksling: Mariager-Orvieto/Orvieto-Mariager. Evaluering af besøg august 2016 fra
Orvieto og planlægning af Mariager unges besøg i Orvieto oktober 2016 sammen med
Mariager Ungdomsskole og genbesøg af unge fra Orvieto i Mariager ult. juli/primo august.
Wayfinding: Et projekt, der kan synliggøre både CittaSlow, byens butikker og seværdigheder
og hjælpe turister til at finde HELE VEJEN RUNDT I BYEN fra havnen til Hohøj.
Bryllupsbyen Mariager - konceptet er stort set på plads, men renovering af rådhuset afventes
Cittaslow-lokaler (er indtil videre på hold pga økonomi o.a.).
Et nyt bykort som også inddrager rosenhaven og Munkholm (er i slutfasen).
Nye skilte ved indfaldsvejene (er gennemført).
Brunt turistskilt ved motorvejen: Aktionsgruppen fra Handel og Turist, CittaSlow og Saltcenteret fik (med Henrik som tovholder) sponsorstøtte på det fulde beløb: 140.000 kr.
Skiltning og trafikale udfordringer i centrum: Arbejdsgruppe er dannet og går i gang med
sagen.
Sandstranden: Sagen er sendt til MFK og afventer svar herfra. Erik og Jane er tovholdere.
Opsætning af nye bænke i byen.
Røde hytter: De er nu - bortset fra vinterbadernes - kørt i depot. CS besluttede, at man ikke
længere ønsker at beholde dem. Hobro Turistforening ønsker alle hytterne retur.
1-2 nye store events i tæt samarbejde med Handel & Turist.
Nyt projekt: VMF, Handel & Turist og CS: Undersøger muligt samarbejde med turistbusser
mhp. at de besøgende får mulighed for at se noget mere af byen - bliv lidt længere!
Nyt projekt: Skulpturer i Mariager. Gruppen "Mere kunst i Mariager" er i gang med et projekt
om bronzeskulpturer i byen. CS bakker initiativet op.
Børnelegeplads i byen - Fruensgaard, Havnen el. ifm. sandstranden - er sat på emnelisten.
Jens Lykke, MFK, deltog i Nordisk CittaSlowmøde juni 2017.
Dialogmøde med MFK, Udvalget for Kultur og Fritid, 28.2. 2017. Claus Pico Stæhr deltog.

Diverse støtteaktiviteter
-

-

Fra Rytmus/CS julefrokostarrangement, hvor overskud går til børneaktiviteter i Mariager:
Børneteaterarrangement i Børnekulturugen støttet med kr. 8.000.
Børnehuset Regnbuen: Indkøb af Puslespil kr. 3.000.
Skilte ved indfaldsveje: Er sat op sponseret af CS med knap kr. 20.000.
Fire 'Aarhusbænke" er opsat rundt omkring i byen som supplement til MFK's bænke.
Sponseret af CS med kr. 20.000.
Brunt turistskilt på motorvej med kr. 20.000.
Aftensangernes sanghefte 2017 (Arbejdstimer)
Ny version af Rosenhæftet 2017 (Arbejdstimer og tryk).
Ny brochure til Mariager Museum (Arbejdstimer).
Ny publikation udgivet af Birgittaforeningen i Mariager: Chr. Schrøder, Mariager Kloster og
Kirke, fra 1899 (Arbejdstimer).
Billedfrise på det renoverede rådhustoilet med gamle fotos fra byen. (Arbejdstimer).
Samproduktion: Leif Høgh har tegnet det nye toiletrum og designet den patinerede billedramme. Smedene på
Dania har udført rammearbejdet. Lokalarkivleder Susanne B. Lund og Claus Pico Stæhr (FB: Gamle fotos fra
Mariager) har fundet de gamle billeder og blæst dem op i stort format, og Carsten Riishuus fra Mariager
Museumsforening har været en betroet assistent på sagen. Bag projektet står Fonden til bevarelse af gamle
bygninger i Mariager, CittaSlow Mariager, Mariager Museumsforening og Lokalarkivet Mariager.
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Hvad og hvem er CittaSlowforeningen Mariagerfjord?
Opsummerende jvnf. vedtægterne
(www.cittaslow-mariager.dk/upl/website/cittaslow-i-mariager/Vedtgterpr.20151.pdf)
Foreningens formål er, i forbindelse med Mariagers certificering som CittaSlow by, at være bindeled
mellem byen Mariagers samlede forenings- og forretningsliv og den enkelte borger med henblik
på at fremme byens potentiale i forhold til handels-, turist-, kultur og bymæssige udviklingsmuligheder. Desuden skal foreningen sikre at byen lever op til de kriterier, der blev lagt til grund for certificeringen som CittaSlow by, og inspirere byens og kommunens virksomheder til at opnå
certificering som CittaSlow-aktør.
CittaSlowforeningen ledes af et CittaSlowråd. CittaSlow rådets medlemmer repræsenterer borgere
i Mariager samt Mariager Handel, Mariager Turist, Byrådet i Mariagerfjord Kommune, Kultur & Fritid
samt VisitMariagerfjord.
I indeværende periode har følgende siddet i rådet:
Formand: Mette Bay Velling, borgerrep. Roser & Brosten (Orlov i perioden)
Næstformand: Claus Pico Stæhr, (Fungerende formand i perioden), borgerrep. Stæhr Grafisk
Kasserer: Torben Holmgren, revisor, K/M Revision
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, repræsentant for VisitMariagerfjord
Jens Lykke, souschef hos Kultur og Fritid, repræsentant for Mariagerfjord Kommune
Suppleanter:
Freya Hvaste, borgerrep, lærer og fortæller
Eskild Skau, borgerrep, rosenspecialist
Kontaktoplysninger i perioden:
staehr@staehrgrafisk.dk
mobil bedst efter 16.00 - 23 25 16 83
www.cittaslow-mariager.dk
www.facebook.com/cittaslowmariager/
Årsmedlemsskab sker ved indbetaling af kr. 100 til:
Reg. 9340 (Jutlander Bank)
Kontonr. 0002377020
HUSK! at skrive dit navn i "Tekst til beløbsmodtager".
Alternativt kan der tegnes medlemsskab 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.
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