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Odsherred Kommune
Att. Økonomichef Claus Hansen

Vedr. høringssvar på budget 2014-2017
Ved gennemlæsning af de udsendte dokumenter finder vi det relevant at Kommunen fortsætter det
gode arbejde med bosætning. Specielt finder vi det interessant, og meget motiverende i forhold til
oplægget i skema 2 ”Branding og bofællesskaber/landsbyfællesskaber” under anlæg 2014-2017.
Det handler om at tiltrække børnefamilier i vores kommune, således vi ikke går hen og ”kun”
bliver en seniorkommune, uden det drive, som de unge familier repræsenterer. Vi forventer at rute
21 i højere grad kan koble bosætning og erhverv, men vi vil gerne foreslå også at koble kunst og
kultur med en branding af en levende by året rundt, – og her taler vi selvfølgelig om Rørvig, som
med et attraktivt børnemiljø, aktivt foreningsliv for voksne og børn kan skabe et godt og
bæredygtigt bofællesskab. Men et bofællesskab som også skaber synergi mellem kunst og kultur til
et bæredygtigt erhvervsliv.
Et sted hvor samarbejde går hånd i hånd med meningsfyldt arbejde og beskæftigelse, og innovative
tiltag, hvor Rørvig bliver en synlig del af Odsherred, - og ikke kun stedet, hvor krabberne fanges om
sommeren.
Vi forestiller os en form for lokal netværksdannelse mellem; Erhverv og kommune, - herunder
institutioner, som med kunst, kultur og foreninger kan danne en platform for branding. Vores
umiddelbare tanke er, at vi i lokalsamfundene skal arbejde tættere sammen, på tværs af egne
interesser, og evt. danne en paraplyorganisation, som rummer alle aktive parter.
Der nævnes i skema 2 under anlæg 2014-2017, at der forefindes byggegrunde, men set i lyset af
Rørvigs mange klausuler kan vi foreslå Lodsoldermandsgården, som stadig står tom, og kunne være
brugbart til et bofællesskab. Vi tænker, at paraplyorganisationen skal være lokalforankret og
selvbærende, bestående af udpluk af eks, erhvervsforeningen, kunstforeninger og idrætsforeninger,
hvor vi som bestyrelse og ledelse i Børnehusene ligeledes er en del af dette netværk.

For at tiltrække børnefamilier ser vi det nødvendigt med en ”genoplivning” af Rørvig, hvor der –
igen bliver arbejdet aktivt for byens velstand, og som på kort sigt vil kunne gøre den forskel fra,
primært at være en ferieby, til også at være en aktiv by i Odsherred, som familier har lyst til at bo i.
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