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GJØL-HANDLINGER 2016  
 
INDLEDNING 

 
Denne evaluering af arbejdet på Gjøl i forbindelse med projekt ”Liv i by og skole” tager 

udgangspunkt i den handleplan, som blev afleveret til kommunen i april 2015. Her beskrives 

allerede igangsatte projekter samt projekter, som påtænkes igangsat inden udgangen af 2017. 

Alle projekter som har til formål at øge antallet af elever i Gjøl Skole – direkte eller indirekte. 

 

Det primære formål med denne evaluering er at se nærmere på, om det hårde arbejde bærer 

frugt – er der faktisk kommet flere elever i skolen i løbet af de sidste 2 år? Eller måske er 

fødselstallet steget? I samme forbindelse skal vi sikre, at kursen holdes, således at de projekter, 

som prioriteres, faktisk også vurderes at kunne bidrage til et højere elevtal. Desuden vil 

evalueringen indeholde en status over de igangsatte og kommende projekterne – hvor langt er vi 

nået, og hvad skal der til for at komme i mål?  

 

På vegne af lokalsamfundet på Gjøl, 

den 30. marts 2016 

 

Lisbet Emmery og Line Rytter Mørkholt 

 

 

GJØL BIDRAGER MED IDEER OG HANDLEKRAFT 
Ved at lade initiativerne vokse nedefra vil vi sikre en væsentlig forankring og ejerskab til, at dét, 

der gøres, giver mening. 

 

HVAD GØR VI SELV 

 

Vi vil udvikle Gjøl som en attraktiv landsby. Det gør vi ved at tage ansvar og gå i dialog om:  

Intensiv markedsføring   

Gennemføre en målrettet markedsføring af ”Gjøl - en by med liv” 

Distribuere information og ny viden om lokalsamfundet via foreninger og lokale netværk. 

Økonomisk grundlag  

Ansøge midler til nye projekter 

Attraktive projekter og vilkår  
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Udvikle vores rige foreningsliv og synliggøre aktiviteter og tilbud 

Udvikle skolen ved brug af lokale ressourcer og partnerskaber 

 

ORGANSERING 
På Gjøl findes der mange stærke foreninger, som har eksisteret i mange år, og som gennem tiden 

har omstillet sig og set nye muligheder til gavn for Gjølboerne. 

Der er mange hænder til at løfte, men også behov for at koordinere indsatser på tværs. I 

forbindelse med strukturdebatten og stormøder i Gjøl-hallen er der nedsat grupper, som hver 

især arbejder med følgende emner: 

Bosætning og infrastruktur 

Rekreative områder 

Skolen 

PR  

Grupperne består ikke kun af foreningsmedlemmer, men også af enkeltpersoner, som 

interesserer sig for emnerne, og som har ideer, de gerne vil arbejde for.  

Koordineringsopgaven bliver varetaget at en nedsat koordineringsgruppe, som består af udvalgte 

medlemmer fra hver arbejdsgruppe, et medlem fra Gjøl Borger- og Erhvervsforening og andre 

interesserede. 

KOMMUNIKATION 
Den fælles hjemmeside for arbejdet med ”Gjøl –en by med liv” er www.paagjoel.dk”, som er på 

trapperne med nyt indhold og nyt layout. Her finder man en fælleskalender for alle byens 

foreninger samt nyheder osv.Desuden spiller facebookgruppen ”Gjøl - en by med liv” en 

væsentlig rolle i formidling til og kommunikation med omverdenen. 

FORENINGERNE 
Foreningerne på Gjøl favner mange forskellige interesser og rummer mange ressourcer og 

kompetencer, som spiller sammen til stor gavn for lokalsamfundet. 

 

GJØL BORGER- OG ERHVERVSFORENING 

Gjøl- Borger og Erhvervsforening (GBE) er paraplyorganisation for foreningsarbejdet på Gjøl og 

varetager fælles interesser for lokalsamfundet i forhold til Jammerbugt Kommune og er 

repræsenteret i kommunens landdistriktsråd. Foreningen arbejder løbende på at udvikle og 

fastholde Gjøl som et attraktivt og aktivt bosætningsområde i kommunen. GBE opsætter flag-allé 

ved særlige arrangementer og opsætter og vedligeholder julebelysningen og står for en række 

faste arrangementer på Gjøl: Torvedag i maj, sommerunderholdning på havnen med 
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arrangementer hver onsdag i en 10 ugers periode og velkomst til nye tilflyttere til Gjøl.  

 

GJØL GYMNASTIK- OG BOLDKLUB 

Klubben udbyder et væld af  idrætsgrene og arrangementer for klubbens medlemmer. Et nyere 

tilbud er familie-idræt med fællesspisning. Desuden står foreningen for at arrangere den årlige 

sommerfest med revy og GjØLen-festival.  

 

GJØL SPEJDERNE 

Spejderne har i en længere årrække formået at skabe meget attraktive tilbud til de unge. 

Spejdernes faciliteter, rejser og arrangementer er samlingspunktet for mange børn og unge. 

Gjølspejderne vil udbygge børn og unges interesse for at deltage i friluftaktiviteter. 

 

NATUR- OG KULTURCAFEEN 

Cafeen har allerede formået at etablere faste traditioner, hvor cafeen danner ramme om 

onsdagsunderholdning om sommeren, koncerter, udstillinger, strikkecafé, gammelmandshygge, 

æblepresning, julemarked mv. 

 

GJØL KIRKE OG MENIGHEDSRÅD  

Gjøl Kirke er den ene af to kirker i Norden, der er en Paradiskirke. Der er et spirekor, et børne- og 

ungdomskort og et voksenkor. Kirken formår at tiltrække opmærksomhed i alt, hvad vedrører 

mental sundhed, mindfullness, ro og fred. Kirkerummet og sognegården anvendes til koncerter af 

høj kvalitet, børne arrangementer (Gud og Pasta), filmvisning, foredrag og teater til eftertanke.  

 

GJØL FORSAMLINGSHUS  

Forsamlingshuset er i 2014 moderniseret med nyt køkken.  Der ses en fremgang i udlejningen i 

forhold til de seneste år, og allerede nu er der flere månedlige arrangementer i forsamlingshuset. 

 

GJØL HUSMODERFORENING  

Husmoderforeningen samler meget forskellige kvinder om både traditioner og fornyelse og er 

med til at værne om de værdier, der kendetegner Gjøl.  

 

GJØL FISKER- OG BÅDELAUG 

Lauget varetager fiskeres og bådejeres interesser og arbejder for fremme af aktiviteter på 

havnen. Lauget har netop afholdt 40 års jubilæum, og og udstillede i 2015 en kåg ved siden af 

hyttefadene på havnen med information om Gjøls ældste kåg. Lauget fremlejer også grunde på 
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havnens areal, hvorpå der er opført fiskeskure. Der ses et stigende antal lystfiskere på havnen og i 

Gjøl Bredning. Denne udvikling forventes at tage til i de kommende år, og her repræsenterer 

bådelauget lystfiskernes interesser. 

 

GJØL SEJLKLUB 

Sejlklubben har medlemmer fra hele Nordjylland, f.eks. fra Hirsthals, Brønderslev og Aalborg. 

Medlemmerne tiltrækkes af den hyggelige afslappede stemning på havnen, hvor der samtidig 

sker løbende fornyelse med surfafdelingen, frisvømningstiltag, optimistjollesejlads og 

klubaktiviteter for børn og unge. 

 

GJØL RO- OG KAJAKKLUB 

Ro- og kajakklubben har et tiltagende antal medlemmer bl.a. fra Vadum, Brovst, Aabybro m.fl. 

Interessen for at ro havkajak bliver større og større i disse år, og i foråret 2016 må man for fjerde 

år i træk melde udsolgt på begynderkurset. Roafdelingen har en række aktiviteter om 

formiddagen året rundt, hvor der altid samles en håndfuld roere til en tur.  

 

GJØL VINTERBADERE 

Vinterbaderne er ligeledes i stor vækst, og der er på nuværende tidspunkt medlemmer fra Øland, 

Arentsminde, Birkelse, Aabybro og Biersted. Efter indvielsen af saunaen i 2015 er medlemstallet 

steget yderligere. Saunaen stilles til rådighed for andre foreninger og brugere efter aftale.  

 

GJØL JAGTFORENING 

Tilbyder flugtskydning og samler de jagtinteresserede, unge som gamle, og knytter netværk til 

andre jagtforeninger i hele Limfjordsområdet.  

 

GJØL LOKALHISTORISK FORENING 

Samler og formidler historier til brug for andre aktører og foreninger på Gjøl. Samlingen åbner 

ofte dørene for skole og børnehave, og der er skiftende udstillinger ved den gamle hovedgård på 

Gjøl, Birkumgård. Desuden udgives bøger og hæfter med lokalhistorisk indhold. 

 

GØLBÅDENS TRÆSKIBSLAUG 

Træskibslaugets primære opgave er at restaurere og bevare det unikke fragt- og passagerskib 

GØL fra 1908. Restaureringsprojektet beskæftiger bådbygger i restaureringsperioder og 12-15 

frivillige samt andre frivillige, der arbejder med administrative opgaver. Når båden er 

færdigrestaureret i 2017-18 vil den være et stort aktiv, som kan bidrage til at sætte fokus på 

Jammerbugtens kystlinje ud til Limfjorden. Der er stadig stigende interesse for projektet, både 

lokalt og landsdækkende blandt maritimt og historisk interesserede.  
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GJØL SKOLE 

Gjøl skole er en åben skole, som er i løbende dialog og samarbejde med forældre, gjølboer, 

foreninger, virksomheder og organisationer. Gjøl skole er en aktiv medspiller i ”Liv i by og skole”, 

og indgår i så mange sammenhænge, som giver mening i forhold til skolens opgave. ”Liv i by og 

skole” har givet skolen gode muligheder for at skabe udvikling af skolen. I den forbindelse har 

skolen iværksat nogle tiltag, som giver lærere og pædagoger bedre mulighed for at kunne 

samarbejde med Gjøl og omegn, bl.a. har skolen lavet et indsatsområde som skal knytte ”Liv i by 

og skole” sammen med ”den åbne skole”. Desuden har skolen indført fleksible skemaer, som 

giver mulighed for at kunne fællesplanlægge undervisningsforløb i samarbejde med gjølboer, 

foreninger, organisationer og virksomheder. 

Skolebestyrelsen har også en central rolle, idet flere af bestyrelsesmedlemmerne sidder i de 

forskellige lokale arbejdsgrupper. De har givet en del input til skolens medarbejdere og ledelse 

om mulige samarbejdspartnere. Skolen har sammen med arbejdsgrupperne igennem det sidste 

års tid arbejdet på at koordinere de forskellige aktiviteter, der er igangsat på Gjøl. 

 

ERHVERVSLIVET 

På Gjøl findes en lang række virksomheder og et ikke ubetydeligt antal arbejdspladser. Der er 

over 80 forskellige virksomheder, som beskæftiger omkring 180 personer. Den gode kombination 

af produktionsvirksomheder, håndværkerfirmaer, juletræsplantager, landbrugsvirksomheder, 

minkavlere, konsulentfirmaer, erhverv på nedlagte landbrugsvirksomheder, detailhandel 

(Brugsen, Marinecenter, Blomsterhandleren Kastanien og Gjøl-Gørtler) samt kro, forsamlingshus 

og B&B gør tilsammen, at Gjøl er et levedygtigt og selvhjulpent lokalsamfund.  

 

RAMMER FOR UDVIKLING 

Alle disse ressourcer gør sammen med engagementet, at der er optimale rammer for en 

bæredygtig udvikling på Gjøl.  
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FORVENTNINGER TIL KOMMUNEN 

 

For at sikre at kommunens satsning på udvikling af landdistrikterne bliver en succes,  er det 

vigtigt, at de kommunale udmeldinger og initiativer støtter op om ideen om at lade 

lokalsamfundene udvikle sig.  

 

Det betyder i praksis: 

Alle beslutninger skal pege i samme retning. Det kræver tydelige og klare politiske udmeldinger 

til embedsværket, så de på tværs i organisationen kan trække i samme retning. 

Der må ikke komme indstillinger til politisk behandling, der udhuler den decentrale service i 

landsbyer og lokalsamfund (nedlæggelse af busforbindelser mv.) 

Landdistriktskonsekvensvurderinger ønskes ved alle politiske beslutninger 
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Der afholdes to-tre årlige dialogmøder, hvor vi drøfter vores fælles indsats. I fællesskab skal der 

findes løsninger på de udfordringer, der opstår undervejs i processen. 

 

 

De forskellige aktiviteter, der kan støtte os i, at Gjøl fortsat er en attraktiv landsby: 

Bosætning 

PR 

Grønne og blå åndehuller 

Service og fællesskab 

Erhverv og arbejdspladser 

Transport 

 

BOSÆTNING 

Det er vigtigt, at vi på Gjøl kan tilbyde gode byggegrunde, hvor der er udsigt over fjorden. 

Desuden er det vigtigt at kunne tilbyde et bredt udbud af lejeboliger, så familier, som overvejer at 

flytte til Gjøl, kan bo til leje i en periode. Lejeboliger er også vigtige i forhold til arbejdspladser, og 

når en børnefamilie deles op i to mindre husstande. 

Vi forventer et plan-beredskab så sagsbehandling og planlægning kan foregå smidigt og 

problemfrit.  

 

PR  

Vi vil gerne selv formidle de små gode historier i f.eks. ugeaviserne - og lave læserbreve om 

emner, som vi mener skal debatteres i det offentlige rum.  

Vi forventer at kommunen også laver markedsføringstiltag, hvor muligheder på Gjøl 

markedsføres. Mediebilledet skal støtte op om de gode historier - om det gode og aktive liv i 

landdistrikterne.  

 

GRØNNE OG BLÅ ÅNDEHULLER 

Vi ønsker gode lege- og aktivitetspladser i alle dele af byen. Desuden ønsker vi at pleje de grønne 

offentlige arealer, skole og institutionernes arealer, veje mv., så Gjøl fortsat er en smuk by og et 

attraktivt mål for børnefamilier. 

Der er også et uudnyttet potentiale for turisme og gode oplevelser på Gjøl. Vi ser frem til, at 

Jammerbugt Kommune fortsat arbejder med Destination Limfjorden. 

 

SERVICE OG FÆLLESSKAB 

Vi håber, at Jammerbugt Kommune vil støtte os i at modernisere samlings- og mødesteder på 
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Gjøl, og i øvrigt facilitere en proces med at etablere ”Gjøl-Fællesskabet”, som er vores 

overordnede og langsigtede projekt, der er beskrevet i Vision 2030. 

 

ERHVERV OG ARBEJDSPLADSER 

Vi ønsker gode rammer for at drive erhverv på Gjøl. Vi håber, at Jammerbugt Kommunes vil 

deltage i processer om at skabe gode rammer for landbruget. Det er udfordringer ift. 

vandplanerne og fremkommelighed på vejnettet. Gjøl vil gerne være ét af test- eller pilot-

områderne i denne type projekter.  

Der er også behov for at kommunen lytter til Gjøl-erhvervets udfordringer og indgår i 

enkeltsager, hvor erhvervet oplever særlige udfordringer i forhold til miljømæssige og 

dyrevelfærdsmæssige regler. 

Endelig forventes, at kommunen giver sparring i forbindelse med etablering af nye 

arbejdspladser. 

 

TRANSPORT 

Forbindelserne til omverdenen er den store udfordring på en tidligere ø, hvor der er mindst 10-12 

km i hver retning til den nærmeste by.  

 

PROJEKTER 

Vi skal fra idé til handling - og det kræver ressourcer af forskellig art. Vi har en forventning om, at 

Jammerbugt Kommune vil støtte med økonomi, PR og udvikling af tiltagene. Det tætte og 

forpligtende samarbejde er det bedste grundlag for, at vi både holder den rigtige kurs og den 

rette fart. Vores samarbejdsmodel er udgangspunktet for samarbejdet i projekt “Liv i by og 

skole”. Her kan vi konkretisere de enkelte projekter, beskrive byens indsats, hvad der forventes af 

kommunen, se hvad der evt. er aftalt og få status på projektet. 

 

 

TILTAG  BESKRIVELSE AF GJØLS EGEN INDSATS 
KOMMUNENS  

INDSATS 

AFTALE 

MØDE 

DEC’15 

STATUS MAR’16 

 BOSÆTNING – STØRRE UDBUD AF 

GRUNDE OG LEJEBOLIGER 

   



 9 

TILTAG  BESKRIVELSE AF GJØLS EGEN INDSATS 
KOMMUNENS  

INDSATS 

AFTALE 

MØDE 

DEC’15 

STATUS MAR’16 

Lokalplan for 

udsigtsgrunde 

plangrundlag 

for 

byudvikling  

Igangsætning af en lokalplan for ca. 20 nye 

udsigtsgrunde i 2015 for ”Marken”, 

planområde 20.B3, på vestlig side af Marken. 

Ejere er indstillede herpå, og der skal samtidig 

ske en aflysning af den lokalplan, der ikke kan 

realiseres i 20.E3. Dialog med planlægger 

Kathrine Brix Mørk i planafdeling, og der er 

indsendt et forslag til en ny udstykningsplan 

for området. 

(Bosætningsgruppen) 

Vi forventer, at 

lokalplan for 

Marken - 20-B3 er 

udarbejdet i løbet 

af 2015. 

Lokalplanen 

aftales 

igangsat.  

Afventer fortsat, at 

kommunen 

igangsætter 

lokalplanarbejdet for 

et nyt boligområde 

ved Marken med den 

nye udstykningsplan, 

som vi har foreslået. 

Kommunale 

bygge grunde 

De sidste kommunale grunde er i dag til salg, 

og der er behov for et kommunalt 

engagement i en ny udstykning på Gjøl. 

Jammerbugt Kommune igangsætter en ny 

kommunal udstykning og udbyder i løbet af 

2016 attraktive byggegrunde på Gjøl (ligesom 

kommunen har byggegrunde i både Birkelse, 

Biersted og Nørhalne).  

(Bosætningsgruppen)  

Vi har en 

forventning om, at 

der altid er mindst 

3-5 kommunale 

grunde til salg på 

Gjøl i de næste 

mange år. 

Ingen konkret 

aftale 

Der er endnu ikke nye 

kommunale grunde 

på vej. 

Der er tale om de 

samme grunde på 

Marken, som skal 

omfattes af ny 

lokalplan. Afventer et 

initiativ fra 

kommunen om, hvad 

de vil.  Vi forventer, at 

kommunen snarest 

indkalder til møde 

med bosætnings- og 

infrastrukturgruppen 

om kommunens 

fremtidige rolle i en 

byggemodning af 

området. Området vil 

være ”til salg” i 

efteråret 2016 (efter 

høst). 

Flere 

attraktive 

lejeboliger 

På privat initiativ er der nu et nyt 

byggeprojekt på vej - for ca. 8 boliger på 

hjørnet af Limfjordsgade/Fjordgade inden for 

rammer af den eksistende lokalplan. Området 

forventes bebygget i starten af 2017.  

Smidig 

byggesagsbehand-

ling fra kommunens 

side. 

Ingen konkret 
aftale 

Der arbejdes pt på at 

få byggeriet igangsat 

 

 Boligforeningsbyggeri ved gl. idrætsplads, 8 Kommunen er 
medfinansierende  

Der tages Domea har vedtaget 
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TILTAG  BESKRIVELSE AF GJØLS EGEN INDSATS 
KOMMUNENS  

INDSATS 

AFTALE 

MØDE 

DEC’15 

STATUS MAR’16 

boliger med udsigt over fjorden. Kommunal 

medfinansiering i form af grunden. 

kontakt til 

Domea  

at arbejde videre med 

planlægning af 8 nye 

almene lejeboliger i 2 

etager på grunden. 

Forventet byggestart 

efteråret 2017.  

Skitseprojekt 

udarbejdet som skaL 

drøftes på nyt møde 

6/4 2016.  

Bevarende 

plan for 

strandenge 

mellem by og 

fjord 

Vi ønsker at bevare attraktive boliger med 

fjordudsigt langs Limfjordsgade, og i den 

forbindelse foreslår vi, at der laves en 

bevarende lokalplan omfattende både den 

bymæssige bebyggelse og strandengene 

langs fjorden. Planen skal sikre, at nuværende 

erhverv og boliger i området kan udvikle sig i 

gensidig respekt for områdets 

kulturmiljøkvaliteter.  

GBE følger op herpå. 

Dialog om at sikre 

åbne strandenge 

ved byen - og 

stillingtagen til 

kulturmiljøudpeg-

ningen på Gjøl. 

Ingen konkret 

aftale 

Oplæg til behandling 

ved Helhedsplan17 

 

Tage godt 

imod 

tilflyttere 

Vi ønsker at give tilflyttere en varm og 

personlig velkomst, og bl.a. af den grund er 

der etableret en velkomstpakke. Tanken er, at 

vi byder tilflyttere hjertelig velkommen og 

ved samme lejlighed får de udleveret en 

gavekurv med gavekort eller gaver 

sponsoreret af nogle af byens 

erhvervsdrivende.  

GBE følger op herpå 

Vi ønsker en liste 

med adresser, hvor 

der er tilflyttet 

personer.  

Det er 

øjensynligt 

ikke muligt – 

indenfor 

loven – at få 

adresser på 

tilflyttere fra 

Kommunen. 

Der uddeles 

velkomstpakker til 

tilflyttere i forbindelse 

med 

”Torvemarkedet” i 

maj måned. 

Information om 

tilflyttere findes på 

Gjøls Facebook-

gruppe. 

Aktiviteten fortsætter 

i forbindelse med 

Torvemarkedet 2016, 

som løber af stabelen 

den 21/5. GBE står for 

velkomstpakkerne. 

 

 GRØNNE OG BLÅ ÅNDEHULLER – FLERE    
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TILTAG  BESKRIVELSE AF GJØLS EGEN INDSATS 
KOMMUNENS  

INDSATS 

AFTALE 

MØDE 

DEC’15 

STATUS MAR’16 

MØDESTEDER OG FRILUFTSAKTIVITETER 

Ny legeplads 

ved Marken 

Vi ønsker at etablere en lille legeplads ved 

Tjæregraven, som ligger i umiddelbar 

tilknytning til den nye udstykning ved 

Marken. Der er mange børn i området, og 

området benyttes i forvejen til kælkebakke. 

En legeplads skal understrege, at 

børnefamilier er velkomne i området. 

Fremtidig drift kan forankres i områdets  

grundejerforening. 

Bosætningsgruppen følger op herpå 

Vi forventer, at 

kommunen vil stille 

areal til rådighed og 

udføre 

legepladstilsyn, hvis 

vi lykkedes med at 

søge midler hjem til 

en legeplads.  

Ingen konkret 

aftale 

Det bør vurderes, om 

der er behov for 

denne, når der også 

kommer 

Troldelegeplads ved 

skolen.  

Projektet udskudt 

indtil videre. 

Kite- og 

surfspots med 

gode 

faciliteter 

Projektet handler om at etablere gode wind- 

og kitesurfspots ved Gjøls bredning. Allerede 

nu kommer der mange surfere til Gjøl og med 

bedre faciliteter, ønsker vi at give flere 

muligheder for at komme til Gjøl og udøve 

vandsport. Der er tale om tre lokaliteter på 

Gjøl: Gjøl Havn er primært til windsurfere, og 

Østre Jydevej og Fløjlsanden primært til 

Kitesurfere, som kræver mere plads og åbent 

vand. I samarbejde med Gjøl sejlklubs surfer-

afdeling, arbejdes der på at præcisere, hvilke 

faciliteter der er nødvendige på de enkelte 

lokaliteter, ud over det, der forefindes i 

forvejen af borde-bænkesæt og 

skraldespande.  

Rekreative områder og aktivitetsgruppen følger 

op herpå. 

Vi ønsker at 

kommunen dækker 

udgifter til bedre 

faciliteter, 

skraldespande og 

nye 

bordebænkesæt.  

 

 

 

Ingen konkret 

aftale 

En gruppe arbejder 
videre hermed. 

Havnen er 

vores fyrtårn - 

og vi ønsker 

flere 

muligheder 

for benyttelse 

Havnen er vores fyrtårn - og vi ønsker flere 

muligheder for benyttelse 

 

Vi ønsker, at der udarbejdes en ny lokalplan 

for disponering og forskønnelse af 

havneområdet. Lokalplanen skal omfatte et 

nyt børne/ungeområde med badestrand eller 

havnebassin øst for havnen og med tiden en 

havneudvidelse. Der ønskes nedsat en 

bredere gruppe af medlemmer i havne-

Arbejdet med 

lokalplan for Gjøl 

Havn skal 

intensiveres 

 

Møder med 

kommunen i 

juli ’15, men 

det opleves at 

arbejdet er 

gået i stå. 

 

En ny 

lokalplan kan 

omfatte nye 

Lokalt initiativ med 

henblik på 

overtagelse af Gjøl 

kro startet op i 2016. 

Det kommende 

arbejde med 

lokalplanen bør 

koordineres hermed. 
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gruppen, således at øvrige brugere af havnen 

også kan være repræsenteret. Desuden 

ønskes muligheden for at etablere en 

autocamperplads ved havnen og flere 

ferieboliger ved havnen undersøgt. 

Rekreative områder og aktivitetsgruppen følger 

op herpå. Ligesom GBE i samarbejde med 

havnens foreninger/brugere, følger op i et 

samarbejde.  

ferieboliger i 

forbindelse 

med kroen. 

På Havnen 

skal 

undersøges 

muligheder 

for 

”primitive” 

overnatnings

muligheder.  

Træskibshavn 

og plads til 

Gølbåden 

Gjøl Havn ønskes udpeget til en frihavn for 

træskibe. Mange mindre bevaringsværdige 

skibe vil skabe mere liv på havnen og med 

træskibe følger flere lystsejlere og turister fra 

landsiden. Gølbådens restaurering skrider 

også planmæssigt frem, og der er brug for at 

disponere over en stor bådplads i havnen fra 

2017, hvor Gølbåden vil være klar til 

søsætning. Vi ønsker allerede nu, at der sikres 

arealer på havnen til brug af Gølbåden. 

Gølbåden vil i samarbejde med bl.a. 

Limfjordsmuseet og foreninger i Aalborg søge 

at fremme samarbejdet mellem havnene i 

Limfjorden - og dermed synliggøre 

Jammerbugt Kommunes kystlinje mod 

fjorden. 

Gølbådens Træskibslaug følger op herpå 

Vi ønsker at Gjøl 

Havn registeres 

som træskibs-

frihavn med omtale 

i 

Træskibssammensl

utningens PR-

materiale. Desuden 

skal der være 

opmærksomhed på 

placering af 

Gølbåden ved bl.a. 

udarbejdelse af 

lokalplan og 

ændring af 

bådpladser i 

havnen. 

Ingen konkret 

aftale 

Arbejdet skrider 
planmæssigt frem. 
Der er fremsat ideer 
til tiltag ved møde 
med kommunen. 
Sjægten er indtil 
videre givet friplads i 
havnen, til spejderne. 

Udstilling af 

Thomas Dams 

Troldeunivers 

På baggrund af gode erfaringer med at 

tiltrække gæster til Gjøl ved 

påskeudstillingen, ønskes der etableret en 

permanent udstilling på Gjøl. Der er allerede 

indsamlet private midler til køb af flere 

værker og træskulpturer.  

GBE følger op herpå. 

Vi ønsker hjælp fra 

kommunen til 

etablering og drift 

af en udstilling i et 

butikslokale over 

for brugsen. 

Indretning af 

udstilling i 

lokale over 

for brugsen. 

Midler til 

indretning på 

ca. 50.000 kr. 

modtaget. 

Arbejdsgruppen har 

udarbejdet en 

projektbeskrivelse, og 

har fået lavet aftaler 

om et 

”Troldemuseum” med 

ejerne af lokalet i den 

gamle troldefabrik. 

Der er indhentet 

byggetilladelse til 

indretning af lokalet. 
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Det foreløbige budget 

for museet er 1 mio. 

kr.  Ansøgninger om 

støtte i gang. Ca. 

200.000 kr. i hus. 

Selvejende 

institution, der skal 

være ansvarlig for 

museet, oprettes i 

2016. Der 

samarbejdes med et 

professionelt 

museums-

konsulentfirma, 

MMEx, fra Aarhus. 

Troldelege-

plads 

Vi ønsker at etablere en troldelegeplads på 

Gjøl, der vil skabe fokus på byen i forbindelse 

med premiere af gjøltroldefilmen, som 

Dreamworks laver i 2016. Legepladsen har til 

formål skabe øget turisme og øget 

opmærksomhed på byen, at skabe et 

aktivitetsområde for børnefamilierne i byen  

og at skabe opmærksomhed omkring Gjøl 

som attraktivt bosætningsområde for 

børnefamilier Der afdækkes i øjeblikket, hvor 

en evt. placering kunne være. 

Rekreative områder og aktivitetsgruppen følger 

op herpå.  

Der er dialog med 

Visit Nordjylland, 

for at trække på 

deres erfaringer. 

Der har været 

afholdt møde med 

Vækst 

Jammerbugt, 

ligesom der er aftalt 

fremtidig dialog og 

samarbejde.  Vi ser 

frem til at 

kommunen hjælper 

med fundraising, 

tilladelser og 

omtale. 

Ingen 

konkrete 

aftaler 

Troldelegepladsen er 

omdøbt til en 

aktivitetsplads, idet 

den rummer 

aktiviteter for alle 

aldre og målgrupper. 

Pladsen har fået navn: 

`Troldehøjene’. Vi har 

nu fundet placering. 

Placeringen åbner op 

for et samarbejde 

med skolen, som har 

givet et tilskud til 

legepladsen på 

50.000. De har planer 

om at etablere en 

skoleklokke på 

legepladsens område, 

således den også kan 

bruges i skoletiden. 

Pladsens udformning 

er i store træk 

fastlagt, med blandt 

andet stor bålhytte i 
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hjertet af pladsen, 

område for de 

mindste, de ældste og 

de unge og meget 

mere. På nuværende 

tidspunkt arbejder vi 

med en lokal 

virksomhed omkring 

samarbejde omkring 

rør, jord etc. til 

pladsen. Vi er i fuld 

gang med at søge 

fonde og har fået en 

forhåndstilkendegivel

se på 250.000 fra 

Grøn ordning. Der 

arbejdes på højtryk på 

fondsansøgninger og 

det videre 

planlægningsarbejde 

er ligeledes i fuld 

gang. 

Aktivitetsomr

åde på 

spejder- og 

Gjølenfestival

plads 

På den gamle idrætsplads – og pladsen 

anvendt til afholdelse af GjØL’en-festival - 

arbejdes der på at etablere en offentlig 

tilgængelig bålhytte med sheltere, nye 

aktivitetesredskaber samt at etablere 

offentlige tilgængelige toiletter i det tidligere 

klubhus til tennisklubben. Med tiden ønsker 

vi, at pladsen skal fungere som en ”mini-

gateway” i den østlige del af byen. 

Spejderne og GGB arbejder hermed 

Vi forudsætter, at 

kommunen er 

indstillet på at 

ændre den grønne 

pleje og i øvrigt 

medfinansierer 

eventuelle 

ændringer i 

anvendelsen af 

arealet. 

Ingen konkret 

aftale 

Spejdere har samlet 

210.000 kr. til en ny 

bålhytte med off. 

adgang. 

Der sendes snarest 

muligt en ansøgning 

om byggetilladelse. 

Arbejdstegning er på 

trapperne og så snart 

vejret bliver til det, og 

byggetilladelsen er i 

hus, påbegyndes 

arbejdet med 

afretning og bygning 

af bålhytten med 

tilhørende shelters. 

Kajak-event - Kajakklubben afvikler i første weekend af juni Vi forventer hjælp Ingen konkret Ny event planlagt til 
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gæster til Gjøl 2015 en landsdækkende DGI event, hvor ca. 

50 roere kommer til Gjøl i tre dage. Dette er et 

eksempel på, hvordan vi arbejder med at 

markedsføre området og få flere gæster til 

området. 

Rekreative områder og aktivitetsgruppen følger 

op herpå. 

til markedsføring 

og omtale af denne 

type arrangementer 

- samt smidig 

myndighedsbehand

-ling. 

aftale juni 2016 

Eventen må så godt 

som melde udsolgt i 

marts måned. Det 

betyder, at der 

kommer knap 50 

eksterne gæster på 

Gjøl for at være med. 

Duathlon på 

Gjøl 

I samarbejde med foreningen Life Of Sport, 

som hører hjemme i Nørresundby, arrangeres 

den 20. juni 2015 et Duathlon på Gjøl. Life of 

Sport er selv ansvarlig for arrangementet, 

men der er brug for frivillig hjælp til at hjælpe 

med forskelligt i forbindelse med udførelsen 

af arrangementet. 

Målet er, at arrangementet vil blive en årlig 

tilbagevendende begivenhed, som tiltrækker 

motionister fra lokalområdet, og måske på 

sigt at udvide arrangementet til et Triathlon, 

så også vandelementet indrages.  

(Rekreative områder og aktivitetsgruppen) 

Som udgangspunkt 

er der kun brug for 

hjælp fra 

kommunens 

vejafdeling til 

eksempelvis 

afspærring og p-

skilte.  

Ingen konkret 

aftale 

Afholdt 20.6.2015 og 

gentages igen i juni 

2016 

 

Life of Sport har 

påbegyndt salget til 

duathlon 14. Maj 

2016. 

Geocaching Ideen er at eksponere Gjøl og vores skønne 

natur og historie, og dermed tiltrække flere 

turister, og geocachere i særdeleshed, i form 

af bedre offentliggørelse af GeoCaches på 

Gjøl, der findes allerede en del.  

Rekreative områder og aktivitetsgruppen følger 

op herpå. 

Geocaching nævnes 

på www. 

visitjammerbugten.

dk, men Gjøl 

nævnes ikke i 

denne 

sammenhæng, det 

vil vi gerne have 

ændret.  

Dialog herom 

er indledt. 

Der arbejdes på at 

finde ansvarlig for 

aktivitet 

Gode stier på 

Gjøl 

Vi har her i foråret på eget initiativ givet de 

eksisterende vandrestier på Gjøl en ”make-

over”. Der er tale om vandrestier, som under 

et tidligere projekt på Gjøl blev gjort 

tilgængelige. Stierne er markeret med små 

træstolper påsat farvede metalpile - der 

markerer hver sin rute. Ruterne er beskrevet i 

en lille pjece med længde, tilgængelighed og 

Vi ønsker stierne 

indgår i 

kommunens 

markedsføring af 

stier, og at 

kommunen har 

fokus på at sikre 

sammenhæng 

Ingen konkret 

aftale 

Stier er afmærkede 

og vi oplever stigende 

benyttelse. Der er 

oprettet en løbeklub i 

starten af 2016. 
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seværdigheder. Pjecen ligger offentlig 

tilgængeligt bl.a. på havnen og ved 

kommunens turistbureau i Blokhus.  

Rekreative områder og aktivitetsgruppen følger 

op herpå.. 

mellem den 

regionale 

Limfjordsrute og 

lokale vandreruter. 

Tennis Vi ønsker at genetablere tennisbanen på 

Vinklen. Genetableringen har som formål 

både at give gjølboerne mulighed for at spille 

tennis igen, men også at skabe en aktivitet for 

turister. Planen er, at også sejlende, 

sommerhusgæster og andre kan benytte 

banen imod betaling. Det kan være 

medvirkende til, at turisterne kommer tilbage 

til Gjøl. 

Rekreative områder og aktivitetsgruppen følger 

op herpå. 

Vi ønsker hjælp fra 

kommunen til at 

finde 

selvbetjeningsløs-

ninger, så både 

foreningsløse og 

turister kan benytte 

sportsfaciliteter. 

Ingen konkret 

aftale 

Tennisbanen bliver 

100%  klargjort til 1. 

maj. Der er håb om at 

den tidlige sæsonstart 

giver større tilslutning 

fra Gjølboerne. 

Målsætningen er, at 

få lokal tilslutning 

inden banerne 

udvides til brug for 

turister. 

 SERVICE OG FÆLLESSKAB 

- SAMARBEJDE PÅ TVÆRS TIL FÆLLES 

GAVN 

   

Gjøl Skole Kommunen skal organisere ”udlån” af lærere i 

de små fag til de mindre skoler fra skoleåret 

2015/16 i hele kommunen, for at man i god tid 

kan få erfaringer med, hvordan de mindre 

skoler kan leve op til 2020-kravene omkring 

undervisningskompetencer.  

 

Hvis kommunen 

ønker at bevare de 

mindre skoler, bør 

man rettidig, dvs. 

allerede her i 2015, 

igangsætte 

modeller med at 

organisere udlån af 

lærere. 

Ingen konkret 

aftale 

Gjøl skole har 
prioriteret 
kompetenceudvikling 
af lærere og 
pædagoger meget 
højt. Der er derfor i 
organiseringen af 
undervisningen og 
fagfordelingen taget 
højde for at mange er 
på 
kompetenceudvikling 
de næste skoleår. 
 

Skolehave Etablering af en skolehave - som led i at åbne 

skolen mod det omgivende samfund. Der 

søges midler under projekttankerne ”fra haver 

til maver” i samarbejde med lokale ildsjæle, 

der støtter op om projektet. Vi satser på at 

kunne påbegynde arbejdet først i maj ved 

Det forventes, at 

kommunen bakker 

op om disse tanker 

med vidensdeling 

mellem skoler med 

skolehaver. 

Ingen konkret 

aftale 

4. klasse har etableret 
skole-have i højbede i 
sæsonen 2015. 
 
Skolehaverne kører 
med succes. Daglig 
Brugsen sponsorerer 
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hjælp af frivillige kræfter og støtte via 

tilskudspuljer. 

 

frø til skolehaverne, 
og eleverne sælger 
frugt og grønt til 
gjølboerne i 
høstsæsonen. 
 

Skoleelevers 

forsikrings-

forhold 

Vi ønsker, at vores skoleelever skal have 

mulighed for at kunne sejle på fjorden, 

herunder at benytte de redningsveste som 

Trygfonden har sponsoreret til skolen. Skolen 

har hidtil afvist denne aktivitet med 

henvisning til den forsikring, som 

Jammerbugt Kommune har tegnet.  

 

Vi ser gerne at 

Jammerbugt 

Kommune bliver 

opdateret på 

forsikringsforholde-

ne, således vi kan få 

børnene på vandet. 

Aftale om at 

Kommunen 

vil undersøge 

nærmere. 

Der er rettet 
henvendelse til 
kommunens 
forsikringsafdeling og 
der afventes svar fra 
denne ang. 
forsikringsansvar. 
 

Sommerskole 

på Gjøl - flere 

børnefamilier 

besøger Gjøl 

Vi ønsker at der bliver arrangeret 

sommerskole på Gjøl, ligesom der i øjeblikket 

er tradition for, at man gør på Bratskov. Vi 

forstiller os i første omgang, at der etableres 

to linjer. Henholdsvis er aktiv linje, som har 

fokus på vandsport og fiskeri og en bage-

konditor linje, hvor der eksperimenteres med 

det søde liv. Aktivlinjen tænkes afviklet på 

havnen, mens skolekøkkenet udgør rammen 

for bage-konditor linjen. Derudover har Ro- 

og kajakklubben planer om i de kommende år 

afholde særlige sommerskoler.  

Kommunen 

udbyder 

sommerskole fra 

2016 med aktiviter 

på Gjøl. 

Vi har ikke 

indledt et 

samarbejde 

endnu. 

Gjøl skole vil gerne 
understøtte 
oprettelsen af en 
sommerskole i 
samarbejde med 
byens organisationer 
og foreninger. Skolen 
afventer udspil. 
 

Pæn by - 

pænt 

førstegangs 

indtryk 

På Gjøl kommer der turister året rundt, og en 

del af oplevelsen er, at der er rent og velholdt. 

Vi har til stadighed oplevet, at 

skraldespandene på Gjøl Havn ikke bliver 

tømt. Og det sælger ikke, at alle 

skraldespande står med top i januar måned. 

GBE følger op herpå 

Det er afgørende, 

at Jammerbugt 

Kommune 

prioriterer, at 

gennemføre 

tømning af 

skraldespande etc. 

som allerede aftalt. 

Det er ikke en 

løsning fysisk at 

fjerne 

skraldespanden, 

som det er sket ved 

Ingen konkret 

aftale 

GBE tager emnet op 
på det fælles 
havnemøde med 
kommunen i foråret 
2016. Hvis det ikke 
hjælper, tages det op 
af repræsentanten i 
landdistriktsrådet.  
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udkigstårnet på 

Dæmningen. 

Naturpleje 

fællesskab - 

udnytte 

naturen på en 

bæredygtig 

måde 

Der er allerede taget initiativ til afgræsning i 

”Gjøl Strandenge Koklapperlaug”, med 12 

Angus kvier på græs den 1. maj. Der ses på, 

hvordan vi bedst formidler processen bag 

oprettelse af Lauget til andre byer i 

kommunen. Der har nemlig været stor 

interesse for projektet, som med de mange 

lodsejere involveret, tilsyneladende har været 

et pilotprojekt i vores kommune. 

Der drøftes andre mulige tiltag som: 

Fuglekiggertårn på Gjølvejen ved Ulvedybet – 

og P-plads, så den smalle vej bliver mere 

farbar. 

Fjordhaver med muslingeopdræt 

Sti langs fjorden fra Isbakken til Bjerget 

Udnyttelse af skovareal ejet af Jammerbugt 

Kommune 

Oprettelse af frivillig gruppe som vil passe 

sheltere ved Bjerget og ved Isbakken. 

Naturplejegruppen følger op herpå. 

Da stort set alle 

strandeng-

arealerne hører 

under Natur 2000 

bestemmelserne, 

vil der være rig 

mulighed for at 

arbejde sammen 

med kommunen 

om naturpleje, 

afgræsning mm. 

Kommunen har på 

eget initiativ set på 

hydrologien i 

strandengene og 

venter i øjeblikket 

blot på 

afrapportering af 

undersøgelserne. Vi 

forventer fortsat 

sparring og 

vejledning om 

naturplejetiltag. 

Ingen 

konkrete 

aftaler 

Koklapperlauget 

fortsætter. Der 

indledes samarbejde 

med spejdere, 

ulveunger, om 

formidling af 

projektet til dem. 

Dyreholdet på 

strandengen vil i 2016 

komme til at bestå af 

12 Simmentaler kvier 

og 4 lam. Ved at 

udsætte lam/får vil 

man kunne drage 

nytte af 

sameksistensen af de 

to dyreracer, hvor 

fårene nedsætter 

parasitinfektionsfaren 

for kvæget. Det er 

besluttet at oprette et 

”visitkort” under 

hjemmesiden 

”paagjoel.dk”, og der 

overvejes opsat en 

infotavle om 

projektet i det hjørne 

af området, der ligger 

tættest på Vestre 

Jydevej. 

Gruppen tænker også 

på muslingeopdræt 

”Havhaver” m.m. men 

er ikke kommet 

videre. 

Sikre god 

mobildæk-

Vi har behov for at forbedre mobildækningen 

på Gjøl, så gæster, beboere og virksomheder 

Vi forventer, at 

Jammerbugt 

Ingen konkret 
aftale men 

Der har været afholdt 

seminar i Tranum, 
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ning kan udnytte ny teknologi og kommunikere 

med omverdenen. 

Bosætnings- og infrastrukturgruppe og den 

nedsatte mobilgruppe følger op herpå 

Kommune indleder 

en dialog med 

teleselskaberne. 

enighed om, 
at det er et 
problem 

med flere deltagere 

fra Gjøl. Der blev 

nedsat 2 

arbejdsgrupper. GBE 

deltager i 2016 i den 

arbejdsgruppe, som 

skal undersøge 

muligheder for bedre 

mobildækning i ydre 

områderne. 

 

 
ERHVERV - FLERE ARBEJDSPLADSER PÅ 

GJØL 

   

Gode rammer 

for at drive 

erhverv på 

Gjøl 

Det dominerende erhverv på Gjøl er landbrug, 

herunder minkavl. Op mod 80% af de 

arbejdspladser der er på Gjøl har direkte eller 

indirekte tilknytning til landbrugserhvervet. 

Det er således af stor betydning, at erhvervet 

har nogle fornuftige rammevilkår. Det gælder 

forhold, der spiller direkte ind på 

mulighederne for at udøve erhvervet, men 

også indirekte forhold har stor betydning, 

som kollektiv trafik, muligheder for 

fritidsbeskæftigelse, bomuligheder for 

medarbejdere osv. 

Landbrugserhvervet er meget påvirket og 

presset af vandplan 1 og 2. Ikke mindst fordi 

Gjøl-området er præget af digekonstruktioner 

og dræninger, som er lavet op gennem 1900 

tallet. Før den tid var Gjøl-området plaget af 

regelmæssige oversvømmelser og Gjøl tog til 

tider karakter af en ø. For nærværende 

arbejdes der med at implementere 

vandområdeplan 3, med muligheder for 

yderligere indsnævring af erhvervets 

udøvelse. 

Landbrugserhvervet følger op herpå. 

Det er derfor af helt 

afgørende 

betydning, at 

Jammerbugt 

Kommune fortsat 

stiller sig på 

landbrugets side, 

hvis der skal være 

planteavl, og 

dermed også 

dyrehold i området. 

Gerne i et frugtbart 

samarbejde, hvor 

fremtidens 

landbrugsproduktio

n sker under 

hensyntagen til en 

god og bæredygtig 

miljøforvaltning. 

Ingen konkret 

aftale 

Arrangement på Gjøl 
Kro blev aflyst pga. 
sygdom. Det 
gentages senere på 
året, deltagelse fra 
Århus Universitet. 

Minkavl På Gjøl findes landets største koncentration 

af minkavl, og der håndteres pels for op mod 

Skal minkbranchen 

derfor udvikle sig 

Ingen 

konkrete 
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200 mio. kr. fra farmene i området. 

Minkproduktionen har en særlig udfordring, 

når der skal ske nødvendige tilpasninger, 

fornyelse, udvidelse eller bare ændrede eller 

moderniserede farmindretninger. En fornyet 

miljøvurdering, som nævnte tiltag kræver, vil i 

vores område ofte medføre krav om, at gyllen 

skal håndteres på miljøgodkendt jord eller i et 

biogasanlæg. Disse muligheder findes næsten 

ikke i praksis og medfører derfor ofte, at 

specielt unge og nye avlere løber panden mod 

en mur. De regler der i dag gælder, giver så 

mange restriktioner, at udbringning af 

husdyrgødning fra miljøgodkendte brug er 

meget besværliggjort. 

Landbrugserhvervet følger op herpå. 

og tilpasse sig 

fremtidens 

udfordringer, vil det 

derfor være af 

afgørende 

betydning, at 

Jammerbugt 

Kommune og 

branchen i 

fællesskab finder 

nogle mere 

holdbare løsninger 

på problemet. 

aftaler 

 PR – GJØL SKAL PÅ LANDKORTET    

EDC-
konkurrence 

Gjøl-borgere indsender fotos til EDC-

kampagnen ”vi elsker byen”. Vi vinder den 

landsdækkende kampagne. 

Uafhængigt af 
Kommunen 

Ingen aftale Arbejdsgruppe er i 

gang med at 

planlægge ”Gjøls store 

byfest” d. 10.-12. Juni 

2016. 

Relancering af 
hjemmeside 

Der arbejdes kontinuerligt på at optimere 

kommunikationen på Gjøl, således at 

information om, hvad der foregår af 

arrangementer, hvad der sker i projekt ”Liv i 

by og skole” og andre relevante ting kommer 

ud til gjølboerne. Derfor relanceres 

hjemmesiden www.paagjoel.dk som den 

officielle hjemmeside  

Kommunen 
henviser til Gjøls 
officielle 
hjemmeside i 
relevante 
sammenhænge  

Ingen aftaler Relanceringen 
forventes realiseret I 
løbet af 
foråret/sommeren 
2016 

PR /  
reklamespot 

Som et led i PR-arbejdet omkring Gjøl 

planlægger vi i løbet af foråret-sommeren 

2015 at lave et reklamespot for byen. Tanken 

med spottet er, at det skal bruges i forskellige 

reklamesammenhænge, bl.a. på 

hjemmesider, på Facebook og evt. i tv. 

Reklamespottet vil være med til at fastholde 

opmærksomheden omkring byen og de ting 

Spottet ønskes 
anvendt i 
sammenhænge, 
hvor Jammerbugt 
Kommune deltager, 
og hvor det 
forventes at kunne 
få betydning for 
bosætning eller 

Ingen konkret 
aftale 

“Ballonfilmen” 
florerer på de sociale 
medier, ligger på 
Gjøls nylancerede 
hjemmeside og 
bruges i mange 
forskellige 
sammenhænge. 
 

http://www.paagjoel.dk/
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byen kan tilbyde til både tilflyttere men også 

turister.   

turisme.  

Destination 
Limfjorden 

Vi deltager meget gerne i en dialog om, 

hvordan der kan etableres en destination ved 

Limfjorden. Vi følger med i de spændende 

projekter, der er i gang i Blokhus og ved 

Slettestrand og ser frem til at igangsætte 

noget tilsvarende ved Limfjorden. Vi ser frem 

til at arbejde med konkrete initiativer, 

herunder at 

Forny og modernisere områdets 

turistinformationer  

Udvikle og formidle arrangementer og events 

Etablere flere overnatningstilbud for turister 

på Gjøl 

Synliggøre oplevelsesmulighederne på Gjøl  

Samarbejde med VisitAalborg og Region 

Nordjylland om i fællesskab at sætte 

større fokus på aktiviteter og liv omkring 

Limfjorden 

GBE og PR-gruppen følger op herpå 

Vi forventer, at 
Jammerbugt 
Kommune tager 
initiativ til at 
definere og oprette 
Desitination 
Limfjorden, således 
der kan sættes 
handling bag 
tiltaget. 

Initiativer fra 
Jammerbugt 
Kommune 
har været 
fraværende.  
Der ønskes 
forståelse for 
at der er tale 
om små og 
spredte 
aktører i 
området, som 
kommune må 
have en 
interesse i at 
samle og 
invitere. 

Afventer fortsat 
initiativ fra 
Kommunens side 

Skiltning til 

Gjøl - og i 

byen til 

synliggørelse 

af surfspots 

Vi ønsker at der opsættes skilte ved landeveje 

(A11 og A55) om piktogrammer med havn, 

surf- og bademuligheder på Gjøl. I forhold til 

argumentationen er vi ved at indsamle foto af 

skiltning andre steder i Nordjylland, hvor der 

på tilsvarende vis sker henvisning til 

badestrande, surfspots mv. fra landeveje.  

Desuden ønsker vi, at der opsættes nye skilte 

på Gjøl ved Limfjordsgade, der viser vej til 

spots ved Østre Jydevej og Gjøl Havn, samt 

ved Langesbjergvej til kitespot ved 

Fløjlsanden, samt skilte på hver lokalitet. 

GBE følger op herpå 

Vi ønsker, at 

Jammerbugt 

Kommune går 

aktivt ind i dialogen 

med 

Vejdirektoratet og 

Aalborg Kommune 

om skilte ved 

landevejene. 

Vi ønsker, at 

kommunen dækker 

udgifter til skilte på 

Gjøl - og håber, at 

de kan opsættes 

allerede i 2015.  

Kommunen 
vil invitere til 
workshops 
vedr. skiltning 

GBE følger op overfor 
kommunen i første 
halvår 2016 

 TRANSPORT - SIKRE FORBINDELSER TIL 

ANDRE 
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Shuttlebus til 

støtte for 

børn, unge og 

ældres 

mulighed for 

at komme til 

og fra Gjøl 

En infrastrukturgruppe har arbejdet med at 

undersøge mulighederne for at igangsætte en 

lokal transportordning med 9. personers 

minibus, der skal køre, når der ikke er 

offentlig transport efter skoletid, i weekender 

og ferier. I skoletiden er der ønsker om, at 

minibussen kan bruges af f.eks. Gjøl 

Fritidscenter, Spejderne og grupper af ældre. 

Bussen til alm. kørekørt skal køres af 

foreningens medlemmer.  

Der har været lavet en 

spørgeskemaundersøgelse og brugt meget 

tid på en ansøgning til Trafikstyrelsen om en 2 

årig forsøgsordning med 50% 

medfinansiering.  

Det er alene kommunen, der kan stå som 

ansøger. Desværre besluttede kommunens 

Teknik- og Miljøudvalg ikke at støtte en 

færdiggørelse af ansøgningen med hjælp fra 

NT for 15.000 kr. inden ansøgningsfristens 

udløb. Begrundelsen var, at de vil afvente en 

undersøgelse NT er ved at lave om, hvordan 

kollektive trafik kan forbedres i hele 

kommunen. 

Bosætningsgruppen følger op herpå. 

Vi forventer, at 

kommunen i 

samarbejde med 

den lokale 

Infrastrukturgruppe 

i god tid får 

udarbejdet en 

ansøgning inden 

næste 

ansøgningsrunde til 

Trafikstyrelsen, der 

er den 1. februar 

2016. 

Efterfølgende, at 

kommunen 

afsætter 

nødvendige 

ressourcer, som 

forventes 

kompenseret 

gennem 

trafikstyrelsens 

pulje til forbedring 

af kollektiv trafik i 

yderområder. 

Ingen konkret 
aftale men en 
forventning 
om, at 
Kommunen 
støtter op om 
projekter, 
som 
understøtter 
de små 
lokalsamfund 
i deres 
arbejde for 
udvikling. 

Ansøgning om tilskud 

til et to-årigt forsøg 

med en shuttle-bus 

forening er sendt til 

”puljen om støtte til 

kollektiv trafik i 

yderområderne” i 

februar 2016. Samlet 

budget 1,35 mio.kr. 

Trafiksikre 

veje 

I løbet af foråret forventes der etableret en 2 – 

minus – 1 vej på Limfjordsgade fra 

Rønnebærvej til Fjordgade. Med dette tiltag 

forventes hastighedsniveauet sænket 

mærkbart til fordel for trygheden og 

sikkerheden på strækningen. Vi ser frem til at 

initiativet bliver ført ud i livet. Desuden ser vi 

frem til, at der igangsættes påkrævede 

projekter til sikring af en sikker skolevej, 

særligt omkring 

Gårdkærdskærvej/Huskjærvej. 

GBE og Bosætningsgruppen følger op herpå. 

Anlægsprojektet 

ønskes igangsat 

snarest. Vi ser frem 

til at fortsætte 

dialogen om sikre 

skoleveje. 

Allerede 

gennemført 

Vi sætter pris på 

anlægget, som har 

været med til at sætte 

fokus på de svage 

trafikanter.  

Ved trafikhandlings-
planen kunne vi godt 
have brugt en særlig 
høring og særlig 
opmærksomhed 
herpå. Vi fik ikke 
koordineret indsendte 
bemærkninger i tide. 

Dæmningen Vi forventer, at vejforbindelsen mellem Øland 

og Gjøl over Dæmningen opretholdes. Mange 

En vejforbindelse 

på Dæmningen skal 

Ingen 

konkrete 

GBE følger op overfor 

Kommunen i 2016 
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borgere, pendlere og turister benytter denne 

genvej, der ellers medfører ekstra 13 km 

transport. Områdets fugleliv er også et aktiv, 

som mange nyder at opleve på turen. Vi 

opfordrer på det kraftigste Jammerbugt 

Kommune til at udarbejde 

konsekvensvurdering mv. således at 

Dæmningen kan udvides og forhøjes. 

GBE følger op herpå. 

prioriteres højt af 

Jammerbugt 

Kommune.  

Alle muligheder 

skal udnyttes! Vi 

ønsker mere 

orientering om 

forholdene. 

aftaler – 

Kommunen 

er i gang med 

at afklare det 

økonomiske 

aspekt. 

 

 
 

EVALUERING 

Et af de vigtigste mål med projekt ”Liv i by og skole” og med at igangsætte alle de idéer og 

initiativer, som vi har på tegnebrættet og som beskrives i dette aftaleudkast, er, at der skal ske en 

stigning i elevtallet på Gjøl skole. I maj 2015 fik vi Lars Salomonsen som ny skoleleder. Det har 

betydet meget større fokus på at forme en profil for Gjøl Skole som en lille skole, der kan tilbyde 

noget andet end større skoler. Lars Salomonsen er ligeledes blevet en stor del af arbejdet med 

projekt “Liv i by og skole”. 

 

På Gjøl er der en utrolig arbejdsomhed i alle dele af projektet, hvilket betyder, at der er rigtigt 

mange ting i gang på samme tid: lejeboliger, troldelegeplads, troldemuseum, PR for byen, 

shuttlebus osv. Det vigtige arbejde består i at prioritere, således at der bliver lagt kræfter i 

projekter, som faktisk kan gøre en forskel i forhold til tilflyttere og flere elever i skolen. Vi har på 

Gjøl det sidste år oplevet, at der er en stigende interesse for at flytte til byen. Der har været flere 

konkrete henvendelser med forespørgsler på lejeboliger. Vi har desværre ikke kunnet 

imødekomme denne efterspørgsel pga. manglen på lejeboliger, men håber – nu hvor arbejdet 

med nye lejeboliger er søsat i samarbejde med Domea og Kommunen og i privat regi – at 

tilflytningen vil stige. Men allerede nu kan der ses en stigning i antallet af tilflyttere. I maj 2015 

uddelte GBE velkomstpakker til 30 personer, men allerede pr. marts 2016 er der registreret 40 

tilflyttere (se også edderkoppespindet på sidste side). Desuden er der en stigning i antallet af 

elever i skolen. Pr. marts 2016 er der 91 elever mod 88 i 2015. Skolen er godt på vej mod 

målsætningen på 100 elever. Også fremadrettet ser det positivt ud. Fødselstallet er steget med 6 

børn fra 2014 til 2015, og dette fine fødselstal forventes holdt i 2016. 
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Vi finder det hensigtsmæssigt at arbejde på at øge følgende parametre: 

Elevtallet på Gjøl skole  

(88 elever i 2015 - 91 i 2016) 

Antal børn mellem 6-12 år  

(97 børn i 2015 – 100 børn i 2016) 

Borgere mellem 25 og 54 år  

(434 i 2015 – 426 i 2016) 

Tilflyttere  

        (30 i 2015 – 40 i 2016) 

 

Disse parametre skal løbende monitoreres og dermed give os viden om, hvordan vi performer i 

forhold til den udvikling, som vi har sat os som mål.  

Vi vil gerne følge udviklingen på flere områder, da det vil give et helhedsindtryk af, hvordan det 

står til. Det samlede billede siger således mere end de enkelte mål hver for sig og gør os samtidig 

mindre sårbare i forhold til at fejlfortolke en udvikling (som er baseret på ét enkelt mål).  

For at gøre vores udvikling tydelig, har vi valgt at illustrere en model, hvor disse fire parametre 

indgår i en enkel figur. Ved at kigge på arealet af det område, som vi kommer frem til, når de 

enkelte parametre forbindes, bliver det let at aflæse, hvilken fremdrift vi har opnået.  

Her vil arealet blive større og større, efterhånden som vi får etableret og virkeliggjort alle de 

initiativer og idéer, som er grundlaget for udviklingen.  

Med andre ord edderkoppespindet vil vokse.  
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Efter 2 års arbejde med “Gjøl –en by med liv” tegner der sig et forsigtigt billede af, hvordan 

arbejdet skal være fremadrettet for at Gjøl og Gjøl Skole kan udvikles. Det er dog fortsat umuligt 

at lave en køreklar plan, som så med succes efterfølgende kan eksekveres.  

Verden er foranderlig, og derfor vil det også være nødvendigt løbende at justere og videreudvikle 

på de idéer, der præsenteres i dette materiale.  

Vi må med andre ord lære af fremtiden og være åbne for de nye muligheder, som byder sig. 

Derfor vil vi løbende justere vores planer med henblik på til stadighed at gøre det bedre. Der er 

således både fokus på kursen og tempoet.  

Som edderkoppespindet tydeligt viser, er det lykkedes at udvikle på flere punkter, hvilket giver 

grund til forsigtig optimisme. Vi føler, at projektet er på rette kurs og er sikre på, at udviklingen vil 

fortsætte, så længe det lokale engagement understøttes af Kommunen. 

 

 

 

 

 
 

 


