Ansøgning til Hjørring Kommune d. 10. oktober 2018

Tolne, d. 10. oktober 2018
Projekttitel: Scandinavian Symposium for Non-Urban Development.
Foreningen Tolne Skovpavillon søger hermed om kr. 200.000 fra Hjørring Kommunes
Matchingmidler til at forberede og afholde et internationalt symposium om bæredygtig udvikling
uden for storbyer. Foreningen ønsker at bidrage til udviklingen af fremtidens attraktion i mindre
landsbyer og landdistrikterne samt at igangsætte en tradition for at mødes om dette som gerne skal
gentages og evt. i andre geografier.
Symposiets emne er internationalt relevant, og ambitionen er at tiltrække internationale eksperter
fra både EU og resten af verden som både talere og deltagere. Sproget for symposiet er Engelsk.
Projektets formål/projektbeskrivelse
Projektets formål er via symposiet at samle interesserede fagfolk, ildsjæle og praktikere til dialog,
ideudvikling og igangsættelse af initiativer omkring bæredygtige og kreative bo-, arbejds- og
livsformer uden for større byer. Derudover er det, ved at afholde arrangementet i Tolne,
intentionen at udvikle konkrete, innovative forslag som kan styrke de mindre landsbyer og
landdistrikterne i Hjørring Kommune eksplicit.
Projektet består at fire elementer - dels 1. en forberedelsesfase, dels 2. igangsættelsen af en
ansøgningskonkurrence, dels 3. den egentlige afholdelse af symposiet, og endelig en opfølgende
kommunikerende og fastholdende del. De fire dele gennemgås nærmere nedenfor:
1. Forberedelse og afholdelse af ”Scandinavian Symposium for Non-Urban Development”. Fasen
består af indsamling og bearbejdning af materiale omkring ”best-practise” og inspirerende
cases fra ind- og udland. Dertil vil der være dialog med talere og opsætning af workshops samt
diverse praktiske opgaver. Indsamlingen af cases vil dels baseres på gennemgang af danske og
udenlandske erfaringer og eksempler og dels på interview og besøg hos nogle af casene og
personer som vurderes mest relevante for Symposiet, Hjørring kommune og LAG-Nord1.
Aktiviteterne i denne fase vil blive udført af:
 Margrete Bak: Rådgiver og konsulent inden for særligt mikro- og kreative virksomheder og
arbejdsliv. Bredt netværk og erfaring inden for Norden. Partner i rådgivningsvirksomheden
Karlbak
 Gregory Miller: Social entreprenør med fokus på kultur og kreativitet i landdistrikter i
Danmark, Japan og USA. Keramisk kunstner og pottemager. Ejer af Tolne Gjæstgivergaard
 Jesper Reumert: Rådgiver indenfor strategisk planlægning og udvikling. Lokal
entreprenørskab og naturbaseret oplevelsesmaksimering.
2. Parallelt med gennemførelse af fase 1 igangsættes en konkurrence for designere, planlæggere,
investorer og studerende mv., som opfordres til at indsende forslag til deres præsentation til
Symposiet. Forslagene screenes af en komite på basis af bl.a. forslagets relevans og evne til
innovativt gennemføre og drive bæredygtige aktiviteter som understøtter kulturen og livet i en
eller flere landsbyer i Hjørring. Der nedsættes et dommerpanel til bedømmelse af de indsendte
ideer bestående af relevante repræsentanter for vidensinstitutioner, lokale foreninger, fonde og
Hjørring kommune.
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Parallelt med denne ansøgning søges der også midler hos LAG-Nord pr. 11. november

3. Afholdelse af selve Symposiet i perioden 26-29 september 2019. I løbet af Symposiet vil der
blive gennemført en række sessioner med talere og præsentation af cases, resultater fra fase 1
og de ”best-practises” der er indsamlet dér. Se nedenfor for en tentativ og nærmere illustration
af sessionerne. På Symposiet kårer dommerpanel og deltagerne i Symposiet det bedste forslag i
projektets konkurrence. Til at gennemføre fase 2 og 3 bistår foruden en række frivillige.
4. Opfølgning på Symposiet og vedligeholdelse af web-side frem til forventet opfølgende
arrangement og som en guide til videreførelse. Der udarbejdes en publikation fra Symposiet i
samarbejde med universitet og vidensinstitutioner. Der tilknyttes en professor som
redaktør/editor og projektgruppen er koordinator på web-side. Som en del af denne fase
etableres også en udstilling fra Symposiet som bliver i området det næste år.
Tidsplan
 Symposiet afholdes 26-29 september 2019.
 Projektets samlede periode er fra d. 1. januar 2019 til d. 31. oktober 2019,
 Lokation: Tolne Skovpavillon som primær lokation. Der afholdes eventuelt nogle sessioner og
sidearrangementer på andre lokationer.
Målgruppe, emner og talere på symposiet (indikativ)
Målgruppen for talere og deltagere er flerdelt og med fokus på at dække hele den
diversitet som emnet omfatter og forudsætter:
Initiatorere

Administrato- Konsulenter Investorer
ere

Turismeaktører Undervisere Politikere
og studerog
ende
borgere

Emner (foreløbig liste og i tilfældig rækkefølge):
Landdistriktsliv i en fjern fortiden – inspiration til fremtidens liv uden for byerne
Iværksætteri i mindre landsbyer på landet
Gateway communities – possibilities and threats in Nordjylland
Kunstnere og kreative håndværkere - landsbyens hverdagsaktører og turistambassadører
Det foreningsdrevne fællesskab – hvordan vi skaber liv og attraktion sammen
Kommunikation: hvordan forstår vi de forskellige niveauer/aktører og ”deres sprog”
Udvikling af fremtidens økonomiske struktur – fra projekter til investeringer og forretning
Finansiering af ejendomme i landdistrikter – mulighed for nye finansieringsformer og
aktører
 Rapid test evaluering i landsby og landdistriktsudvikling – og hvordan skaleres løsninger
 Kåring af vindere til forslag for fremtidens liv og bolig i landsbyer og landdistrikter









Talere og cases (tilfældig rækkefølge):

Talere og cases (tilfældig rækkefølge):

Cases fra Tolne/Mosbjerg:
 Vendsyssel Friskole: Betydningen for
lokalsamfundet når skolen lukker og
genåbner som privat friskole.
 Mosbjerg Brugs: Karen Petersen om
magien i at holde landsby butikker levende
og sunde.
 Skov Pavillon: Historisk
bygningsrenovering og nybygning.
 Greenway: Biologisk bæredygtighed –

Danske cases:
 Frank Erichsen, Bonderøven
 Hanne Raunsmed, Fremtidsfabrik,
kunstner, facilitator indenfor kreative
erhverv
 Velkommen i Baghaven – LAG MidtNordvestsjælland
 Andre LAG-projekter (efter nærmere
dialog)
 Theresa Marie Jessing, illustrator og





afsættet for virksomhed i et lokalsamfund
og med global impact
Tolne Gjæstgivergaard
Tolne Natur Retreat - Kognitivhuset
Naturpark Tolne

Cases fra Hjørring kommune/LAG Nord:
 Arion Bageri, Jørgen Ussing Larsen.
 AVV Genbrug:
 LAG NORD: cases som præsenteret på tur
med Estiske LAG





forfatter
Smagen af Læsø,
Læsø Salt, Poul Christiansen
Cases undersøgt af deltagende universiteter

Skandinaviske cases:
 Nærmere liste udarbejdes som del af fase 1
i projektet
Internationale cases:
 Japan
 Spain
 Estonia LAG,
 Copper Hewett Union

Deltagende uddannelsesinstitutioner
Der er ikke indgået bindende aftaler med uddannelsesinstitutionerne, men nedenstående vurderes
relevante ift. deres forskere, uddannelser og studerende:
 Aalborg Universitet (AAU), derunder deres institutter med fokus på turisme, planlægning,
SMV-udvikling og AAU Matchmaking.
 University College Nordjylland (UCN), derunder bl.a. NAKU
Foruden præsentationer, kan de deltagende vidensinstitutioner invitere andre medarbejdere samt
studerende med til symposiet, dets sessioner og workshops samt andre aktiviteter efter nærmere
aftale.
Projektets budget og finansieringsplan (foreløbigt)
Budgetpost
Forberedelse, overordnet projektledelse (10 mdr., 3 personer hver på 1/4 tid)
Casemateriale indsamlet og bearbejdet
Kommunikation op til, under og efter symposium
Talere (inkl. transport, kost og logi under ophold)
 Frank Erichsen (også kendt som ”Bonderøven”) (bekræftet)
 Ed McMahon (Gateway Communities)
Leje af lokale til Symposium på Tolne Skovpavilion (tre dages leje)
Pris til vinder af konkurrence (vinder får 25.000 kr., 2. præmie 10.000 kr., og
tre andre kategorier får hver 5.000 kr)
Udstilling fra Symposiet som varetages af Foreningen Tolne Skovpavillon
frem til næste afholdelse af tilsvarende Symposium (jf. projektets formål).
Udarbejdelse, opstilling og opsyn i et år.
Forplejning
Materialer under konferencen
Udvikling og trykning af publikation fra Symposiet i samarbejde med
universitet og vidensinstitutioner. Der tilknyttes en professor som redaktør
editor og projektgruppen er koordinator.
Revision
I alt
Medfinansiering

Beløb (DKR)
300.000
40.000
60.000
200.000
30.000
50.000
30.000
50.000
15.000
240.000
15.000
1.030.000
Beløb (DKR)

Hjørring Kommune (foreliggende ansøgning)
LAG Nord (søges d. 11. oktober 2018)
Aalborg University – Match-Making (er ikke søgt endnu)
Realdania (er ikke søgt endnu)
Tolne Borgerforening
Deltagerbetaling til symposium (90 betalende deltagere samt talere og
studerende – i alt mål om 100 deltagere) 90 X 1000
Studenter og andre frivillige hjælpere.
Uidentificeret pt
I alt

200.000
300.000
100.000
200.000
50.000
90.000
80.000
10.000
1.030.000

Ansøger:
 Foreningen Tolne Skovpavillon, formand Asbjørn Rødkær Nielsen, Mosbjergvej 434, 9870
Sindal, tlf.:23305600, e-mail: mosbjerg-smedie@nielsen.mail.dk

