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MULTINETVÆRKETiVREJLEV-HÆSTRUP

Et gammelt landsbysamfund i en ny vinkel
Projekt „Multinetværk på landet“

I efteråret 2004 inviterede LandboNord i Hjørring alle borgere til et møde i Poulstrup for
at orientere om et nyt projekt „Multinetværk på landet“. Dette var støttet af Inden-
rigsministeriets Landdistriktspulje.

Projektet skulle gennem en målsætning på 13 punkter støtte udvikling og innovation i
landdistriktet, så dette kunne fastholdes som et attraktivt område for borgerne. Landbo
Nord ansatte som projektleder Inge Lise Jæger Sørensen til at koordinere arbejdet i
perioden indtil sommerferien 2005.

Fokusgrupper og debatmøder

Først blev lokale fokusgrupper nedsat. Disse udarbejdede i foråret 2005 udviklingsplaner
inden for forskellige områder. Projektarbejdet resulterede i et udkast til et nyt multihus,
et stisystem vest for Poulstrup, en renovering af den gamle grundlovsplads, udvidede
tilbud til børn og unge, byforskønnelse, en ny kulturgruppe og en ny internetportal.

„Åben by og land“

Kulturgruppen afsluttede forårets projektarbejde med et stort arrangement den 20.
august 2005. 29 virksomheder, institutioner og foreninger arbejdede sammen om at
præsentere egnen som et attraktivt område for erhverv, kultur og fritid. Projektet blev
synliggjort gennem bred pressedækning og med en informationsavis, der blev uddelt til
alle husstande i Ny Hjørring Kommune.

Lokalblad og internetportal

I mange år har Vrejlev-Hæstrup sogne haft et „Lokalblad“, der har været informations-
kilde for området. Dette blad er fra år 2000 blevet produceret digitalt og bliver nu trykt
med 48 sider, heraf 16 sider i farve i 1200 eksemplarer 4 gange om året.

I foråret 2005 startede www.poulstrup.net, der med ca. 80 aktive sider og utallige links
er blevet et nyttigt redskab for kommunikation af forenings- og nyhedsstof i
lokalområdet.

Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup

Idéen om et formaliseret samarbejde mellem beboere, foreninger og institutioner er efter
afslutningen af LandboNords forsøgsprojekt blevet videreført i en ny forening „Multinet-
værket i Vrejlev-Hæstrup“, der har følgende formål:

- at være en paraplyorganisation for initiativer, der har en kulturel eller social
   målsætning,

- at skabe et netværk for kommunikation og samarbejde,

- at støtte foreninger, institutioner og fokusgrupper med almennyttige formål og
             udvikle by og land som et dynamisk og godt bosted.

- at arbejde for oprettelsen af et landsbyråd for herigennem at varetage
  kontakten med myndighederne og andre råd og organisationer.



I Poulstrup har der altid været tradition for et godt foreningsliv.

Det har fungeret godt  i generationer, men rationaliseringen af landbrugsdriften har har drænet
landområderne for arbejdspladser og beboere. Gennem den seneste menneskealder er indbyggertallet
halveret. Samtidig er borgerne gået fra foreningsfællesskab til monokultur. I dag er man forbruger af
fritidstilbud og den større mobilitet bevirker, at borgerne kan søge hen, hvor ydelserne er bedst tilpasset

Den, der går i andres fodspor, kommer aldrig foran.

De „gamle“ foreninger har hidtil stået for aktiviteterne landdistrikterne.  Men med et vigende foreningsliv
er det vigtigt, at man finder nye og tilpassede samspilsformer i det foreningsmæssige  vakuum, der er
ved at opstå.

Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup

Denne nye „forening“ bygger på en ny filosofi. Befolkningen engagerer sig i dag i langt mindre grad  i et
længerevarende foreningsarbejde  men vil gerne deltage i det spontane og situationsbestemte. Man har
derfor lagt op til en struktur, der bygger på projektorienteret engagement. Foreningens primære funktion
er ikke at udføre egentligt „foreningsarbejde“ men at koordinere og skabe symbiose mellem de
rescourser, der er uudnyttede men eksisterende i ethvert  lokalsamfund.

Multinetværket er en forening uden medlemmer

I et åbne vækstforum fremlægges de tanker og idéer, der opstår. Alle kan frit deltage eller lade være,
men en målsætning for arbejdet er, at det skal være rettet mod en bred gruppe af borgere og være med
til udvikling af lokalsamfundet under en eller anden form.

Mange af opgaverne løses som ad hoc projekter, hvor man deltager med de rescourser man har og i den
periode projektet varer. Projekter med en decideret driftsmæsssig forpligtelse fungerer bedst i den gamle
traditionelle foreningsform.

Multinetværket har til formål af udvikle kommunikation og samarbejde

Derfor er det vigtigt, at man har et helt afklaret forhold til, hvordan man samarbejder og med hvem.
Dette er vist gennem en oversigt på næste side. Det er væsentligt, at energierne bliver brugt til at
tilføre idéer og dynamik og at man hele tiden ved, hvor der kan findes en medspiller og hvem der sidder
klar på udskiftningsbænken.

Information og kommunikation er nøgleord for et godt samarbejde.

Multinetværket benytter sit Lokalblad som formidler af stof fra egnen. For et år siden udviklede
Multinet-værket endvidere en netportal, der  næsten dagligt informerer om, hvad der rører sig i
lokalsamfundet og www.poulstrup.net er derfor et væsentligt led til at binde egnen sammen.

Multinetværket formidler samarbejde mellem foreninger og grupper.

Fællesskab om aktiviteter foreningerne imellem giver mulighed for at bryde vante mønstre  med
samarbejde under nye former. Vi skal ikke sætte begrænsninger men skabe muligheder. Nogle eksempler
på projekter under Multinetværket er skitseret på bagsiden.

Multinetværket har som målsætning at skabe udvikling via tilflytning.

Ingen tilflytning uden udvikling, ingen udvikling uden kultur. Derfor er det af stor  betydning, at
Multinetværket får god kontakt til myndighederne  gennem et landsbyråd. Ved udbygning og
fastholdelse af byens institutioner og ved aktiv fremme af kulturelle aktiviteter, kan kommunen formidle
fornyet  vækst i landdistrikterne. Og det er her, Multinetværket melder sig til som sparringspartner og
idéforum.



Samarbejde

Struktur

Synlighed

Multinetværket: Struktur-Synlighed-Samarbejde



Multinetværket i korte hovedtræk
Formanden og sekretariatet

- er ansvarlig for foreningens kontakt til private og offentlige myndigheder og sørger for indkaldelse til møder i
Multinetværkets åbne vækstforum. Sekretæren udsender referater, som også lægges på poulstrup.net. Alle
borgere kan med forslag kontakte formanden, som da sørger for indkaldelse af det åbne vækstforum.

- sørger for indkaldelse til årsmøde i henhold til vedtægterne, herunder udsendelse af dagsorden med
oplysning om alle fokusgrupper, der har selvstændig regnskabsaflæggelse, at alle regnskaber er reviderede
og i overensstemmelse med vedtægterne og at protokollater om beslutninger og mødereferater fra
styrelsens møder indsættes i en protokol.

Styrelsen

- Styrelsens opgave er at formidle alle former for samarbejde i lokalsamfundet gennem det åbne vækstforum.

- Beslutninger om aktiviteter i fokusgrupperne eller nedsættelse af ad hoc gruppper uden selvstændig
økonomi bliver truffet på møderne i det åbne vækstforum. Gruppen udarbejder foreningens vedtægter.

- Styrelsen skal herefter godkende disse. Har en gruppe økonomiske forpligtelser, kan der ud fra et budget
gives skriftlig prokura for anvendelse af et forud fastsat beløb fra Multinetværkets konto.

- Styrelsen skal altid godkende oprettelse af særskilt konto tilknyttet Multinetværket i fokusgruppernes navne
og påsé, at der aflægges revideret regnskab herfor på årsmødet.

- Dispossitioner, der vedrører styrelsens egen konto, skal altid træffes af styrelsen og beslutninger om
overførsler af midler til fokusgrupper, skal ligeledes altid godkendes af styrelsen.

- Tilsagn om underskudsgaranti for aktiviteter i fokusgrupperne skal altid have anført maksimumsbeløb og kan
kun gives efter godkendelse af indsendt budget.

- Multinetværkets konto kan ikke direkte indgå i driftsmæssige dispositioner udført af fokusgrupper og er
momsfri. Eventuelle momspligtige aktiviteter må alene afholdes af momsregistrerede fokusgrupper.

Det åbne vækstforum med idébanken

- Dette er åbent for alle og fungerer som inspirator og igangsætter for udvikling og vækst i
lokalsamfundet. Idéer for tværgående eller nye samarbejdsrelationer drøftes her. Idébanken er et
uformelt forum, hvor enhver kan bringe inspiration og fornyelse. Indlæg til idébanken kan under eget navn
bringes på poulstrup.net. Gennemførelsen af idéer og projekter fremkommet på det åbne vækstforums
møder danner baggrund for nedsættelse af nye fokusgrupper.

Fokusgrupperne

- En fokusgruppe er en selvstændig forening med egne vedtægter, men den kan anmode om at blive tilknyttet
Multinetværket. Dette skal fremgå af fokusgruppens vedtægter.
- Har fokusgruppen selvstændig økonomi, skal regler om regnskabsaflæggelse på Multinetværkets årsmøde
overholdes. Fokusgruppen hæfter alene for udgifter i gruppen.
- En fokusgruppe er selv ansvarlig for overholdelse af regler for skat og moms.
- En fokusgruppe kan selvstændigt etablere samarbejde med andre grupper, foreninger eller personer.
Indebærer dette fælles økonomisk engagement, skal der forud aftales en økonomisk fordeling. En
underskudsgaranti fra Multinetværket kan alene dække fokusgruppens andel. Gennemføres et arrangement
uden godkendelse af budget fra styrelsen er fokusgruppens medlemmer alene ansvarlige.

Information og markedsføring

- Ved større arrangementer kan fokusgrupperne vælge at lade information, pressemeddelelser og kontakt til
eksterne samarbejdspartnere varetage af Multinetværket. Der skal altid foreligge en strategiplan med en
økonomisk oversigt forud for en markedsføring.

Ansøgninger til fonde og myndigheder

- Fokusgrupperne kan anmode Multinetværkets sekretariat om arbejdet hermed. Multinetværket udpeger en
intern kontaktperson eller retter om fornødent henvendelse til eksterne samarbejdspartnere.



§ 1. Navn og hjemsted

    Foreningens navn er „Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup“ med hjemsted i Hjørring Kommune.
    Foreningen er en selvejende og ikke erhvervsdrivende forening.

§ 2. Formål

- at være en paraplyorganisation for initiativer, der har en kulturel eller social målsætning,
- at skabe et netværk for kommunikation og samarbejde,
- at støtte foreninger med almennyttige formål, og udvikle by og land som et dynamisk og
  godt  bosted.
- at arbejde for oprettelsen af et landsbyråd og herigennem varetage kontakten med
   myndighederne  og andre råd og organisationer.

§ 3. Styrelse

Foreningen Multinetværket ledes af en styrelse på 10 medlemmer. Disse afgør ved simpelt flertal,
hvilke aktiviteter, der falder ind under Multinetværkets formålsparagraf. Styrelsen udpeges af
følgende grupper og sammensættes således:

1 repræsentant udpeget af menighedsrådene i Vrejlev og Hæstrup sogne
1 repræsentant udpeget af skolebestyrelsen ved Vrejlev-Hæstrup skole
1 repræsentant udpeget af foreningerne i Vrejlev-Hæstrupområdet
1 repræsentant udpeget af Fonden for Vrejlev-Hæstrup Hallen
1 repræsentant udpeget af foreningen „Kulturgruppen i Poulstrup“
1 repræsentant udpeget af foreningen  „Lokalbladet for Vrejlev og Hæstrup sogne“
1 repræsentant udpeget af  foreningen „Poulstrup.net“
1 repræsentant udpeget af foreningen   „Gruppen for børn og unge“
1 repræsentant f udpeget af foreningen „ Aktivitetscentrets støttegruppe“
1 repræsentant f udpeget af foreningen „ Kunstudstillingen“

Udpegelse eller valg af medlemmer til styrelsen sker alene efter retningslinier opstillet i de
enkelte foreninger eller grupper. Der foretages derfor ikke valg til styrelsen på årsmødet.

Styrelsesmedlemmerne skal være myndige og med en naturlig tilknytning til lokalområdet.
Styrelsen vælger fra sin midte formand, næstformand og sekretær. Disse er på valg hvert år på
foreningens årsmøde. Endvidere vælges en kasserer og en ekstern revisor.

Styrelsen skal godkende vedtægterne eller ændring af disse for fokusgrupperne på et møde.

Beslutninger om foreningen Multinetværkets virke træffes på møder. Ethvert styrelsesmedlem
kan forlange indkaldt til ekstraordinært styrelsesmøde inden for 1 måned med angivelse af
ønsket dagsorden. Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af antallet af
medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. I
tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Hvis en aktivitet nedlægges og en repræsentant udtræder af styrelsen, bestemmer styrelsen,
hvilken gruppe der skal overtage den ledige plads. Enhver beslutning om ændring af styrelsens
sammensætning forudsætter, at mindst 6 medlemmer stemmer for.

       § 4. Økonomi og regnskab

Foreningens Multinetværkets aktiver består af midler tilført af private eller offentlige
myndigheder. Regnskabsåret følger kalenderåret. Den til enhver tid værende kapital anbringes i
Sparekassen Vendsyssel. Foreningens aktiver skal lyde på dettes navn og noteres som
tilhørende denne.

„Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup“
Vedtægter for foreningen



Aktivitetsområder kan ved flertalsbeslutning i styrelsen udskilles i særskilte støtteforeninger
med eget regnskab og ledelse valgt af disses brugere.

Styrelsen opstiller over for disse støtteforeninger retningslinierne for den
uddelegerede kompetence. Multinetværket og dettes støtteforeninger aflægger et revideret
regnskab og budget på multinetværkets årsmøde. Styrelsen udpeger på årsmødet en
revisor. Regnskabet underskrives af den samlede styrelse. Regnskab og budget
offentliggøres i Lokalbladet eller på Poulstrup.net

§ 5. Overskud og hæftelser

Disposition over Multinetværkets midler kan alene finde sted med underskrift af mindst 6
medlemmer af styrelsen. Styrelsen kan skriftligt meddele prokura til enkelte af bestyrelsens
medlemmer samt til andre ansvarshavende personer valgt indenfor Multinetværkets
støtteforeninger.

Hæftelser vedrørende driften påhviler alene Multinetværket og kan ikke overføres til
styrelsesmedlemmerne personligt. Midler fra primærdrift henstår på  foreningen
Multinetværkets konto. Midler for selvstændige støtteforeninger henstår på disses særskilte
konti. Ved enstemmighed i styrelsen kan midler besluttes overført til støtteforeningerne.

§ 6. Beslutningsprotokol

Styrelsens formand har ansvaret for, at der føres protokol over styrelsens beslutninger.
Denne underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Protokollen skal samtidig
indeholde oplysninger om styrelsens sammensætning, styrelsesmedlemmernes adresser og
foreningsreference samt hvilke konti, der henstår i sparekassen Vendsyssel og hvilke
personer der er underskriftsberettigede med disses CPR numre. Den skal endvidere
indeholde Multinetværkets og selvstændige støtteforeningers regnskab med revisions-
påtegning skal fremgå af protokollen.

§ 7. Årsmøde

Foreningen Multinetværkets årsmøde er offentligt og indkaldes af bestyrelsen til afholdelse
hvert år i marts. Det skal varsles mindst 8 dage før afholdelsen med offentliggørelse af
dagsorden. Denne skal mindst omfatte valg af dirigent, beretning for Multinetværkets virke
fremlagt af formanden og beretning fra de støtteforeninger, der har særskilt drift og ledelse.
Endvidere fremlæggelse af revideret regnskab, budget og punkt til drøftelse af forslag til
fremtidige aktiviteter. På årsmødet træffes endvidere beslutning om eventuel anvendelse af
overskud. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest
14 dage inden årsmødet.

§ 8. Opløsning og ikrafttræden

Beslutning om opløsning af foreningen „Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup“ kræver mindst 6
stemmer for dette på 2 på hinanden følgende ordinære årsmøder. Ved en eventuel opløsning
af Multinetværket vælger styrelsen en likvidator, der skal aflægge endeligt regnskab over
likvidationens forløb. Herefter overgår eventuelle aktiver til fordeling inden for lokalområdets
foreninger efter bestemmelse fra styrelsen. En beslutning om opløsning af Multinetværket
kan ikke omfatte støtteforeninger, der efterfølgende ønsker sig udskilt fra Multinetværket.

Ikrafttrædelsen af „Multinetværket i Vrejlev-Hæstrup“ bekræftes gennem styregruppens
underskrifter med ikrafttræden den 4. juli 2005. Vedtægterne er  fremlagt til
godkendelse med eventuel revision på det førstkommende årsmøde.



MULTINETVÆRKETiVREJLEV-HÆSTRUP

I 2005 afholdtes et åbent by og land arrangement med 28
involverede virksomheder og institutioner

Poulstrup er den første landsby i Danmark, hvor
besøgende gratis kan låne op til 10 tandemcykler og
udforske by og land.

Billederne herover viser
byrådsmedlemmer fra Hjørring ny
Kommune klar til start på tandem i
„Tour de Poulstrup“

Multinetværket har udarbejdet
plan for en klosterrute ved Vrejlev
Kloster, som skal indgå i et større
stisystem „Den endeløse sti“

På skolen har i en årrække
været afholdt
 en kulturweekend og
maleriudstilling. Denne
gennemføres i september under
Fokusgruppem
„Kunstudstillingen“

I 100-året for plantningen af
Poulstruplund plantage arbejdes
der på at reetablere den gamle
grundlovsplads som et
frilufteteater med scene

I foråret opførte Vendsyssel
teater „Svend, Knud og Valdemar“
for 300 i Vrejlev-Hæstrup hallen
under Fokusgruppen for kultur

Lokalbladet er et egnsblad,
der udkommer 4 gange om året i

1200 eksemplarer under Multinetværket

www.poulstrup.net
- en ny internetportal under „Multinetværket“

Find mere om Multinetværket på

Eksempler på aktiviteter under


