
Formandsberetning Østkystens Guld den 10. Februar 2020.  
 
 
Velkommen til Østkystens Guld første Generalforsamling.  
 
Først vil jeg starte med at takke bestyrelsen for et godt og 
konstruktivt samarbejde, vi har i vores først år som 
bestyrelse haft mange udfordringer, dog ingen vi ikke har 
kunne håndtere, der skal også lyde en stor tak til alle 
grupperne og de mange frivillige, som har ydet stort stykke 
arbejde i det forgangne år. 
Vi har en god dialog med Frederikshavn kommune, som er 
behjælpelige når vi har brug for hjælp, så tak  til 
Frederikshavn kommune.  
 
Efter 1 1/2 års konstruktivt og hårdt arbejde blev 
udviklingsplanen for ØG færdig, alle gode ideer og tiltag er 
nu nedskrevet klar til at blive bearbejdet i fremtiden.  
Den 21/3-2019 havde  vi stiftede generalforsamling, 1 
repræsentant fra hver by blev valgt ind i bestyrelsen + 1 
frivillige plads - i alt 7 personer, derudover 2 suppleanter.     
Efter den stiftende generalforsamling kunne medlemskab 
tegnes. 
 
Indsatsområder: 



Alle de gode Ideer som spirede frem ud fra 
borgerundersøgelsen er sat på skinner, der er lavet 
handlingsplan for de enkelte grupper. 
Spørgeskema blev sendt ud til grupperne for at sikre, at vi 
har et fælles mål til alle de opgaver, som ligger i 
grupperne. Derved mindre misforståelser i hvordan og 
hvornår opgaverne løses.  
  
Kommunikations gruppen  
Gruppen skal formidle ØG´s budskaber og derved forbedre 
kommunikationen ud i vores område via hjemmesiden, 
Facebook og Instagram. Det har være svært at få en 
gruppe til stå for det projekt. Bestyrelsen har hjulpet 
hinanden med dette arbejde, til dags dato. Heldigvis har 
nogle foreninger selv lært at lægge arrangementer ind i 
kalenderen, og det har lettet arbejdet meget. 
Vi vil gerne sige tak til Mette Hardam, som også har været 
en stor hjælp. Hun har hjulpet med at ændre og forbedre 
hjemmesiden. En af de ansøgninger vi har søgt penge til 
var 6 infostander 1 til hver by, ansøgningen var igennem 
LAG-Nord og vi ansøgte om 575000 kr. ud af det samlet 
behov på 1100000 kr. men fik desværre afslag. 
 
  
Borgerinvolveringen. 
En gruppe som skal hjælpe på tværs af alle de andre 
grupper. Arrangere begivenheder. 



Hjælpe til når vi afholder events, men også selv arrangere 
forskellige events i vores område. 
De har lavet et kartotek over alle de frivillige i vores 
område som vil hjælpe til når der er behov, så de hurtigt 
kan skaffe hjælpende hænder.  
Nogle af de ting de har været behjælpelig med er: 
Indkaldelse vedr. Information til Borgerundersøgelsen  
Landsbyløbet hvor der var 470 deltaget og ØG delte 
guldhår ud til deltagerne . 
Kommende Evens åbning af stieruter, sammen med 
stiegrupperne 
   
Vandreturer og stier  
  
Formål: stigruppen skal lave vandreture for alle beboer i 
området samt turister, på turen skal de have en natur 
oplevelse og evt. noget lokalhistorie med på vejen. 
Frederikshavn kommune laver en sti-guide med stier i 
kommunen, hvor 3 af vores stier er tegnet ind. Den 
udkommer sidste i marts måned. Vores stigruppe arbejder 
på ca. 10 vandrestier, hvor skilte skal sættes op ved de 
forskellige indgange til ruterne med forklaring til området, 
og enkelte steder sættes der bord og bænkesæt. 
Alle stierne vil blive lagt ind på hjemmesiden med videre 
information.  
Gruppen starte godt med 10.000 kr. fra Albæk-Voer 
sparkasse fond  



Der udover har Stie-gruppen søgt midler ved LAG-Nord til 
bord og bænkesæt samt ekstra skilte, og en ny bro i 
Præstbro som indgå i stierne projektet, der blev søgt 
550000 kr. og der blev bevilliget 275.000 kr. + distrikts 
udvalget har bevilliget 50.000 kr. så  i alt 325.000 kr.  
Gevinst for området – rigtigt flot.  
Gruppen søger nu videre efter de sidste 275.000 kr. så 
projektet kan realiseres.   
 
Natur : 
Startede også godt med, at rejse knap 2 mio. Bl.a. Velux 
fonden og Den danske naturfond til 2 projekter. 
Projekt 1: Naturpleje genopretning af strandenge, 
genoprettes af hydrologi ved Voer Å” udløb samt 
etablering af søer og strandenge.  
Projekt 2: Retablering af ålegræs ud for Voersaa. 
Samarbejdsprojekt mellem ØG, Voersaa Borgerforening og 
Voersaa Fiskerleje. 
Projektleder: Bjarke Laubæk : Flot arbejde 
 
  
Indkøbsmuligheder  
Indkøbsgruppen skulle undersøge forskellige måder at 
handle ind på i klyngen. Mange ideer har været vendt, og 
ideen med at have vores egen købmandsbutik var øverst 
på ønskesedlen, så etablering af en hel ny ” købmand ”ja, 
den ide kommer tættere på for hver dag.  



Dagrofa har undersøgt bedste mulig placering via 
omsætning i Østkystens Guld og det blev Voerså by. Flere 
borgermøder er afholdt og interessen har været stor. 
Næste skridt var tegning af anparter i alt skulle der sælges 
for min. 2,5 mio. Hver anpart er på 2500 kr.   
Voerså Byudvikling støtter med 300.000kr. 

ØG har søgt midler ved LAG-Nord, der blev ansøgt om  
500.000 kr. og er bevilliget 300.000 kr. Fantastisk flot.    

Jørgen Engbjerg kommer til sidst af vores møde med 
en status  

 
Børn-unge:  
Er godt i gang har lavet flere arrangementer igennem år. 
Formål: at skabe sammenhold for børn og unge i de 6 byer 
så fælleskabet vil vokse. 
Børn-unge gruppen arrangerer også Lan-party, Dameaften, 
fest for de unge, legeplads aktiviteter, støttegruppe til 
skolen, ja de har været aktive. 
Ja selv de voksen ”lady in Red ”festen ryste sammen fest, 
med stor succes.  
Arrangement ”ladies in Red” endte op på 90 kvinder der 
deltog og en stor succes. Nye venskaber og relationen blev 
skabt på tværs af de 6 byer. Det er så godt ”girl power”  
 
 
Turisme gruppe er så småt i gang  



Formål: Turist gruppens formål er, at sørge for at vores 
område bliver ved med at være et trækplaster som i dag 
men også i fremtiden.  
Her arbejdes med autocamper på flere lokaliteter i vores 
område. 
 
Grupper til fremtiden  
 
Infrastruktur: Flextaxa bredbånd mobildækning  
Formål: bedre løsninger og bredere løsninger, gruppen er 
ikke startet endnu.  
 
Erhvervsnetværk: er ikke etableret endnu  
Formål: at skabe flere arbejdspladser samt større politisk 
forståelse i området, at gøre det nemmere at være 
erhvervsdrivende i området. 
At hjælpe hinanden i erhvervslivet på kryds og tværs af fag 
interesser.  
 
Ide-kataloget det er der hvor vi har alle de gode ideer fra 
borgerne igennem tiden, de er gemt, og når der er 
interesse og tid vil emnerne blive taget frem.  
 
Et af de projekter, vi har brugt tid på er mødested. 
Projekt mødesteder med RealDania samt lokale og 
anlægsfonden puljen var på  50 mio. så den har vi arbejdet 
en del på.  



Vi har holdt mange møde, ideer er blevet drøftet og den 28 
august var ansøgningen færdig og blev indsendt, Projekt 
Barfodspark var født. 
 
Omdrejningspunktet for et nyt mødested var  Barfodspark 
midt i klyngen. Barfodspark er en anderledes måde, at 
opleve naturen på og stimulerer vores sanser på en helt 
anderledes måde end vi er vant til. Forskellige stier med 
forskellige underlag, en oplevelse i naturen på en ny måde. 
I dette mødested skulle også være et krea-værksted med 
f.eks. tømrerværksted motorværksted galleri og andre 
kreative værksteder, hvor vi  kunne mødes med andre i 
klyngen på tværs af interesser og aldersgrupper, skoler, 
foreninger, erhverv, spejder, turister, osv.  
 
Der var i alt 30 ansøgninger til denne fond og vi fik 
desværre afslag. Der var ingen begrundelse. 
Vi har i bestyrelsen beslutte arbejde videre med ideen, i en 
mindre skala. 
Da vi hørte at Dronninglund/Vendsyssel sparkasse Fond 
kunne være villige til at se på vores projekt, har vi indsendt 
en ansøgning til dem, og venter svar midt i marts 2020. 
 
Godt nyt fra kommunen : 
Kommunens økonomi udvalg har besluttet, at bevillige 
130.000 kr. lokalpenge til landdistrikterne.  



Dog på betingelse af distriktsudvalget matcher det beløb 
130.000 kr. så det i alt bliver 260.000 kr.  
Med 26 landdistrikter bliver det 10.000 kr. til hver. det er 
jo dejligt, da vi vil modtage til 4 byer. I alt 40.000 kr. som vi 
ikke skal søge om. 
 
Til sidste vil jeg takke for det år der er gået, vi har alle både 
bestyrelse og i grupperne nået meget mere end vi turde 
håbe på.  
Så tak for det. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


