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”Landsbyklynger” = netværk og samarbejde mellem landsbyer omkring Korshøjskolen. 

Der er i de senere år arbejdet og eksperimenteret med udvikling af landsbyer over hele landet. Mange 

landsbyer har på trods af dette svært ved at få skabt udviklingsbetingelser som selvstændige landsbyer, der 

er tilstrækkeligt attraktive og overbevisende for fremtidig konsolidering og udvikling. Ofte er sådanne 

landsbyer hver for sig for små, og vil sandsynligvis på lidt længere sigt ikke være attraktive for en fremtidig 

bosætning med en stærk kommunal servicestrukturs samt et forenings- og erhvervsliv, der opfylder 

moderne landboeres krav til de stedbundne levevilkår. Resultatet er, at mange landsbyer forfalder, 

befolkningens fokus retter sig ind mod storbyerne og identiteten med eget lokalsamfund svækkes.  

Der er derfor behov for at bringe andre udviklingsperspektiver i spil, hvor der tænkes i at udnytte 

ressourcer på tværs af landsbyerne/lokalsamfundene. Disse udviklingsperspektiver bringes på sigt ind i den 

kommunale planstrategi og kommuneplanlægning. 

Den lokale arbejdsgruppes idegrundlag: At få landsbyerne i vores lokalområde til at arbejde sammen med 

henblik på at få en reel indflydelse på nye aktiviteter og udvikling af vores område i samarbejde med 

Randers Kommune og at området kan være en aktiv del af kommunens landdistriktspolitik. 

Emner der kan indgå i et samarbejde: Kraftcenter Korshøj, Idrætssamarbejde, Foreningssamarbejde, 

Fælles Hjemmeside (paraply for de enkeltes hjemmesider). Udvikling af forsamlingshusene. Bredbånd og 

mobildækning. Kulturarrangementer. Ny broforbindelse. Snerydning. Busforbindelser ect. 

 

Det ønskes i første omgang på et møde mandag d. 2. nov. 2015 på Korshøjskolen afklaret, om der fra de 

forskellige byer i området er interesse og behov for et sådant samarbejder. 

Hvis der er en sådan interesse, vil det skulle aftales, hvornår og hvordan arbejdet skal sættes i gang og 

gennemføres i løbet af vinteren 2015/2016. 

3 til 4 personer fra hver by kan deltage i mødet, men flere kan senere inddrages i arbejdet med udvikling af 

samarbejdet. 

Det vil være praktisk, hvis I meddeler jeres deltagelse, hvis det ikke allerede er gjort, til en af vi nedenfor 

anførte. 

 

Knud Pedersen, Mellerup.  Jørgen Møller, Mellerup, 
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Verner Tvedgaard, Harridslev,  Ole H. Clausen, Harridslev. 
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