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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 an-
svar og gå i dialog om: 
Intensiv markedsføring 
• Gennemføre en målrettet mar-

kedsføring af ”Gjøl - en by med 
liv”

• Distribruere information og ny 
viden i lokalsamfundet via for-
eninger og lokale netværk.

Økonomisk grundlag 
• Ansøge midler til nye projekter
Attraktive projekter og vilkår 
• 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 for-
eninger, som har eksisteret i mange 
år, og som gennem tiden har omstil-
let 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 følgen-
de emner:
• Bosætning og infrastruktur
• Rekreative områder og aktivi-

teter
• Naturpleje
• PR og markedsføring
• Skolegruppen

Grupperne består ikke kun af for-
eningsmedlemmer, men også af 
enkeltpersoner, som interesserer sig 

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

Koordineringsopgaven bliver i 
udpræget grad varetaget af Gjøl 
Borger- og Erhvervsforening. 

Kommunikation
Gjøl Borger og Erhvervsforening står 
bag den fælles hjemmeside gjøl.
eu, hvor informationer om aktuelle 
begivenheder og nyheder på Gjøl 
samles. Desuden spiller facebook-
gruppen ”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 for-
eningsarbejdet på Gjøl og varetager 
fælles interesser for lokalsamfundet 
i forhold til Jammerbugt Kommune 
og er repræsenteret i kommunens 
landdistriktsråd. Foreningen arbej-
der løbende på at udvikle og fasthol-
de Gjøl som et attraktivt og aktivt 
bosætningsområde i kommunen. 
GBE opsætter flag-allé ved særlige 
arrangementer og opsætter og ved-
ligeholder julebelysningen og står 
for en række faste arrangementer 
på Gjøl: Torvedag i maj, sommerun-
derholdning på havnen med arran-
gementer hver onsdag i en 10 ugers 
periode og velkomst til nye tilflytte-
re til Gjøl. 

Gjøl Gymnastik- og Boldklub
Klubben udbyder et væld af  idræts-
grene og arrangementer for klub-
bens medlemmer. Et nyt tilbud er 
familie-idræt med fællesspisning. 
Desuden står foreningen for at ar-
rangere den årlige sommerfest med 
revy og GjØLen-festival. 

Gjøl spejderne
Spejderne har i en længere årrække 
formået at skabe meget attrakti-
ve 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 delta-
ge i friluftaktiviteter.

Natur- og kulturcafeen
Cafeen har allerede formået at etab-
lere faste traditioner, hvor cafeen 
danner ramme om onsdagsunder-
holdning om sommeren, koncerter, 
udstillinger, strikkecafé, gammel-
mandshygge, æblepresning, jule-
marked 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 ung-
domskort og et voksenkor. Kirken 
formår at tiltrække opmærksomhed 
i alt, hvad vedrører mental sundhed, 
mindfullness, ro og fred. Kirkerum-
met og sognegården anvendes 
til koncerter af høj kvalitet, børne 
arrangementer (Gud og Pasta), 
filmvisning, foredrag og teater til 
eftertanke. 

indledning
Dette hæfte er udarbejdet til 
Jammerbugt Kommune som led i 
arbejdet med ”liv i by og skole”, hvor 
der inden udgangen af april 2015 i 
hvert af de berørte lokalsamfund 
skal afleveres en udviklingsplan til 
kommunen.
På Gjøl vil vi gerne henvise til ud-
viklingsplanen ”Gjøl 2030”, der er 

afleveret til Jammerbugt Kommune i 
oktober 2014. 
Dette notat supplerer visionspapiret 
ved at sætte fokus på de handlinger, 
vi allerede har iværksat såvel som de 
handlinger vi planlægger at iværk-
sætte inden udgangen af 2017.

På vegne af okalsamfundet på Gjøl, 
29. April 2015

Kay Werner
Formand
Gjøl Borger- og Erhvervsforening
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Gjøl forsamlingshus 
Forsamlingshuset er i 2014 moder-
niseret 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 tradi-
tioner og fornyelse og er med til at 
værne om de værdier, der kendeteg-
ner Gjøl. 

Gjøl Fisker- og Bådelaug
Lauget varetager fiskeres og bådeje-
res interesser og arbejder for fremme 
af aktiviteter på havnen. Lauget har 
netop afholdt 40 års jubilæum, og 
udstiller i 2015 en kåg ved siden af 
hyttefadene på havnen med infor-
mation om Gjøls ældste kåg. Lauget 
fremlejer også grunde på havnens 
areal, hvorpå der er opført fiskesku-
re. Der ses et stigende antal lystfiske-
re på havnen og i Gjøl Bredning. Den-
ne 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. Medlem-
merne tiltrækkes af den hyggelige af-
slappede stemning på havnen, hvor 
der samtidig sker løbende fornyelse 
med surfafdelingen, frisvømningstil-

tag, optimistjollesejlads og klubakti-
viteter for børn og unge.

Gjøl ro- og kajakklub
Ro- og kajakklubben har et tiltagen-
de antal medlemmer bl.a. fra Vadum, 
Brovst, Aabybro m.fl. Interessen for 
at ro havkajak bliver større og større i 
disse år, og der må for tredje år i træk 
meldes udsolgt på begynderkursu-
set. Ligesom flere allerede er skrevet 
op med opstart i 2016. Roafdelingen 
har en række aktiviteter om for-
middagen 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. Med forårets indvielse af ny 
sauna ventes medlemstallet at stige 
yderligere. Saunaen stilles til rådig-
hed for andre foreninger og brugere 
efter aftale. 

Gjøl jagtforening
Tilbyder flugtskydning og samler de 
jagtinteresserede, unge som gamle, 
og knytter netværk til andre jagtfor-
eninger 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. Des-

uden udgives bøger og hæfter med 
lokalhistorisk indhold.

Gølbådens træskibslaug
Træskibslauget har et åbent arbej-
dende værksted som skaber netværk 
med den maritime branche og regi-
onens fokus på den maritime sektor. 
Træværkstedet og samlingslokalet 
stilles til rådighed for andre. 

Skolebestyrelsen På Gjøl
Arbejder med principper for skolens 
drift og arbejder med til at skabe 
fokus på udviklingsmulighederne på 
en lille skole. I tilknytning til skolebe-
styrelsen er der nedsat en lille skole-
gruppe med medlemmer fra resten 
af området, der udvikler nye tiltag til. 
Der er ansat ny skoleleder pr. 1.5.

erhvervslivet
På Gjøl findes en lang række virksom-
heder og et ikke ubetydeligt antal 
arbejdspladser. Der er over 80 for-
skellige virksomheder, som beskæfti-
ger omkring 180 personer. Den gode 
kombination af produktionsvirksom-
heder, håndværkerfirmaer, juletræs-
plantager, landbrugsvirksomheder, 
minkavlere, konsulentfirmaer, 
erhverv på nedlagte landbrugsvirk-
somheder, detailhandel (Brugsen, 
Marinecenter, Blomsterhandleren 
Kastanien og Gjøl-Gørtler) samt kro 
og forsamlingshus gør tilsammen, at 
Gjøl er et levedygtigt og selvhjulpent 
lokalsamfund. 

Julemarked ved Gjøl Kro

Spejder juleweekend

Lucia optog i fritter og kirke

Fastelavn i Sognegården

MUS lejr spejdereThorup 

Gjølen festival

Sommerfest med Revy

Gjøl Open - åbent hus

Turen går til Gjøl

Skt. Hans fest hos spejdere 
og på havnen

Skolefest - byen inviteres 
med til generalprøve

Forårskoncert - på skolen

Generalforsamlinger - med 
fællesspisning mv.

Krybbespil i kirken

Juletræsfest i hallen

Standerhejsning idrætspladsen

Påskeudstilling i cafeen

Ølsmagning - fælles ud�ug-
ter til bryghuse

Spejdere på sommerlejr

Familieidræt

Familieidræt

Kon�rmation

Sommerunderholdning 10 uger i træk

Familiegudstjeneste med 
æggejagt

Fællesud�ugt til Fårup Sommerland

Hoppedag i efterårsferie

Banko i hallen
Trolde-CUP

Familieidræt

Familieidræt

Blå �ag - grundlovsdag
Markedsdag i fritter

Bedsteforældredag

Fælles æblepressedag 

Naturens dag - Koklapperlaug

Syng dansk dag - i kirken

Årets 
gang på 

Gjøl
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rammer for  
udvikling
Alle disse ressourcer gør sammen 
med engagementet, at der er op-
timale rammer for en bæredygtig 
udvikling på Gjøl. 

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 lokalsam-
fundene udvikle sig. 

Det betyder i praksis:
• Alle beslutninger skal pege i 

samme retning. Det kræver 
tydelige og klare politiske ud-
meldinger til embedsværket, så 
de på tværs i organisationen kan 
trække i samme retning.

• Der må ikke komme indstillin-
ger til politisk behandling, der 
udhuler den decentrale service 
i landsbyer og lokalsamfund 
(nedlæggelse af bogbus, busfor-
bindelser mv.)

• Landdistriktskonsekvensvurde-
ringer ønskes ved alle politiske 
beslutninger

• Der afholdes to-tre årlige dia-
logmøder, hvor vi drøfter vores 
fælles indsats. I fællesskab skal 
der findes løsninger på de udfor-
dringer, der kommer til at opstå 
undervejs i processen.

De nye aktiviteter, der kan støtte os i 
at Gjøl fortsat er en attraktiv lands-
by, er følgende:
• Bosætning
• PR
• Grønne og blå åndehuller
• Service og fællesskab
• Erhverv og arbejdspladser
• Transport

Bosætning
Det er vigtigt, at vi på Gjøl kan tilby-
de gode byggegrunde, hvor der er 
udsigt over fjorden. Desuden er det 
vigtigt at kunne tilbyde et bredt ud-
bud af store lejeboliger, så familier, 
som overvejer at flytte til Gjøl, kan 
bo til leje i en periode. Lejeboliger er 
også vigtige i forhold til arbejdsplad-
ser, og når en børnefamilie deles op i 
to mindre husstande.

Vi forventer et plan-beredskab så 
sagsbehandling og planlægning kan 
foregå smidigt og problemfrit. Vi hå-
ber også at kommunen vil gå i dialog 
med boligforeninger om nybyggeri 
af lejeboliger til familier på Gjøl, 
og sikrer plangrundlag og stiller de 
nødvendige garantier i forbindelse 
hermed.

PR for bosætning
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 offent-
lige 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 aktivitets-
pladser i alle dele af byen, herunder 
eksempelvis at pleje de grønne 
offentlige arealer, skole og institu-
tionernes 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 etablerer og arbejder 
med Destination Limfjorden.

Service og fællesskab
Vi håber, at Jammerbugt Kommune 
vil støtte os i at modernisere sam-
lings- og mødesteder på Gjøl, og i 
øvrigt facilitere en proces med at 
etablere ”Gjøl-Fællesskabet”, som 
er vores overordnede og langsigte-
de projekt, der er beskrevet i Vision 
2030.

Specielt om skolen
Det er vigtigt at udvikle Gjøl Skole 
i tråd med intentionerne og visio-
nerne i folkeskolereformen, og gøre 
brug af de særlige muligheder der er 
for en lille skole. 
Det er nu, der skal afprøves modeller 
og findes praktiske løsninger, så det 
ikke bliver et argument for skoleluk-
ninger til den tid. 

Erhverv og  
arbejdspladser
Vi ønsker gode rammer for at drive 
erhverv på Gjøl. Vi håber, at Jammer-
bugt Kommunes vil deltage i pro-
cesser om at skabe gode rammer for 
landbruget. Det kan være udfordrin-
ger ift. vandplanerne eller fremkom-
melighed på vejnettet. Gjøl vil gerne 
være ét af test- eller pilot-områder-
ne i denne type projekter. Der er 
også behov for at kommunen lytter 
til Gjøl-erhvervets udfordringer og 
indgår i enkeltsager, hvor erhver-
vet oplever særlige udfordringer i 
forhold til miljømæssige og dyrevel-
færdsmæssige regler.
Endelig forventes, at kommunen 
giver sparring i forbindelse med 
etablering af nye arbejdspladser og 
nye netværk og arbejdsfællesskaber.

Transport
Forbindelserne til omverden er den 
store udfordring på en tidligere ø, 
hvor der er mindst 10-12 km i hver 
retning til den nærmeste by. 

Fælles for projekter

Vi skal fra idé til handling - og det 
kræver ressourcer af forskellig art. 

Vi har en forventning om, at Jam-
merbugt Kommune vil støtte med 
økonomi, PR og udvikling af tiltage-
ne. 

Det tætte og forpligtende samarbej-
de er det bedste grundlag for, at vi 
både holder den rigtige kurs og den 
rette fart.
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Vi har udarbejdet en samarbejdsmodel, som vi tænker vi kan bruge i det videre arbejde med at realisere 
tiltagene i 2015-2017. Vi vil til de kommende møder gennemgå nedenstående tiltag, og vi forventer at få 
jeres indstilling i form af smileys og aftaleoplæg, jf. kolonnen yderst til højre.

Tiltag Beskrivelse af Gjøl’s egen indsats Kommunens 
bidrag

indstilling  
og aftale

Bosætning  
- større udbud af grunde og lejeboliger

Lokalplan for 
udsigtsgrunde 
plangrundlag 
for byudvikling 

Igangsætning af en lokalplan for ca. 20 nye udsigtsgrun-
de 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. Vi har været i dialog med planlægger Kathrine 
Brix Mørk i planafdeling, og der er indsendt en ny udstyk-
ningsplan for området .
Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå

Lokalplan for Marken 
- 20-B3 er udarbejdet i 
løbet af 2015.

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 kom-
munal udstykning og udbyder i løbet af 2016 attraktive 
byggegrunde på Gjøl (ligesom kommunen har bygge-
grunde i både Birkelse, Biersted og Nørhalne). 
Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå

Vi har en forventning 
om, at der altid er 
mindst 3-5 kommunale 
grunde til salg på Gjøl i 
de næste mange år.

Flere attraktive 
lejeboliger

På privat initiativ er der nu et nyt byggeprojekt på vej - 
for ca. 8 boliger på hjørnet af Limfjordsgade/Havnegade 
inden for rammer af eks. lokalplan. Området forventes 
bebygget i starten af 2017. 
Desuden vil vi foreslå, at de nuværende ældrevenlige le-
jeboliger ved Kirkebakken moderniseres og udvides med 
en glas-tilbygning, så de bliver mere attraktive.
Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå

Smidig byggesagsbe-
handling fra kommu-
nens side samt dialog 
med boligforening om 
moderniseringsbehov.

Bevarende 
plan for stran-
denge 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 områ-
det kan udvikle sig i gensidig respekt for områdets store 
natur- og kulturkvaliteter. 
GBE følger op herpå.

Dialog om at sikre åbne 
strandenge ved byen

Ny legeplads 
ved Tjæregrav/
Marken

Vi ønsker at etablere en lille legeplads ved Tjæregraven, 
som ligger i umiddelbar tilknytning til den nye udstyk-
ning ved Marken. Der er mange børn i området, og 
området benyttes i forvejen til kælkebakke. En legeplads 
skal understrege, at børnefamilier er velkomne i områ-
det. Fremtidig drift kan forankres i området grundejer-
forening.
Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå

Vi forventer at kom-
munen vil stille areal 
til rådighed og udføre 
legepladstilsyn, hvis 
vi lykkedes med at 
søge midler hjem til en 
legeplads. 

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 for-
skellige reklamesammenhænge, bl.a. på hjemmesider, 
på Facebook og evt. i tv. Reklamespottet vil være med til 
at fastholde opmærksomheden omkring byen og de ting 
byen kan tilbyde til både tilflyttere men også turister.
PR-gruppe følger op herpå

Spottet ønsker an-
vendt i sammenhænge 
hvor Jammerbugt 
Kommune deltager, og 
hvor det forventes at 
kunne få betydning for 
bosætning eller turis-
me.
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Tiltag Beskrivelse af Gjøl’s egen indsats Kommunens 
bidrag

indstilling  
og aftale

Tage godt 
imod tilflyttere

Vi ønsker at give tilflyttere en varm og personlig velkomst 
og bl.a. af den grund er der etableret en ”tilflytter-pak-
keordning”. Tanken er, at vi byder nytilflyttere 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. 

Grønne og blå åndehuller 
- Flere mødesteder og friluftsaktiviteter

Kite- og 
surfspots med 
gode faciliteter

Projektet handler om at etablere gode wind- og kitesurf-
spots 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 vand-
sport. 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 nød-
vendige på de enkelte lokaliteter, ud over det, der fore-
findes i forvejen af borde-bænkesæt og skraldespande. 
Rekreative områder og aktivitetsgruppen følger op herpå.

Vi ønsker at kommu-
nen dækker udgifter 
til bedre faciliteter, 
skraldespande og nye 
bordebænkesæt. 

Havnen er vo-
res fyrtårn - og 
vi ønsker flere 
muligheder for 
benyttelse

Vi ønsker, at der udarbejdes en ny lokalplan for dispo-
nering og forskønnelse af havneområdet. Lokalplanen 
skal omfatte et nyt børne/ungeområde med badestrand 
eller havnebassin øst for havnen og med tiden en hav-
neudvidelse. Der ønskes nedsat en bredere gruppe af 
medlemmer i havne-gruppen, således at øvrige brugere 
af havnen også kan være repræsenteret. Desuden ønskes 
muligheden for at etablere en autocamperplads ved hav-
nen og flere ferieboliger ved havnen undersøgt.
Rekreative områder og aktivitetsgruppen følger op herpå.

Arbejdet med lokal-
plan for Gjøl Havn skal 
intensiveres

Gølbåden Gølbådens restaurering skrider 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 øn-
sker allerede nu, at der sikres arealer på havnen til brug af 
Gølbåden. Gølbåden vil i samarbejde med bl.a. Limfjords-
museet og foreninger i Aalborg søge at fremme samar-
bejdet mellem havnene i Limfjorden - og dermed synlig-
gøre Jammerbugt Kommunes kystlinje mod fjorden.
Gølbådens Træskibslaug følger op herpå

Opmærksomhed mod 
arealer på havnen til 
brug af Gølbåden ved 
bl.a. udarbejdelse af 
lokalplan og ændring af 
bådpladser i havnen.

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 at etab-
lering og drift af en ud-
stilling i et butikslokale 
over for brugsen.

Mini-Gateway 
vest Troldele-
geplads

Vi ønsker at etablere en troldelegeplads på Gjøl, der vil 
skabe fokus på byen i forbindelse med premiere af gjølt-
roldefilmen, som Dreamworks laver i 2016. Legepladsen 
har flere formål:  
1) skabe øget turisme og øget opmærksomhed på byen  
2) skabe et aktivitetsområde for børnefamilierne i byen  
3) 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 er-
faringer. Vi ser frem til 
at kommunen hjælper 
med fundraising, tilla-
delser og omtale.
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Tiltag Beskrivelse af Gjøl’s egen indsats Kommunens 
bidrag

indstilling  
og aftale

Mini-Gateway 
øst ved spej-
der- og Gjølen-
festivalplads

På spejderpladsen - på den gamle idrætsplads - arbejdes 
der på at etablere en offentlig tilgængelig bålhytte med 
sheltere, samt at etablere offentlige tilgængelige toilet-
ter i det tidligere klubhus til tennisklubben.  
Spejderne og GGB arbejder hermed

Vi forudsætter, at kom-
munen er indstillet på 
at ændre den grønne 
pleje og i øvrigt med-
finansierer eventuelle 
ændringer i anvendel-
sen af arealet.

Kajak-event - 
gæster til Gjøl

Kajakklubben afvikler i første weekend af juni 2015 en 
landsdækkende DGI event, hvor 50 roere kommer til Gjøl 
i tre dage.
Rekreative områder og aktivitetsgruppen følger op herpå.

Markedsføring mv. 

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 arran-
gementet, men der er brug for frivillig hjælp til at hjælpe 
med forskelligt i forbindelse med udførelsen af arrange-
mentet. Målet er, at arrangementet vil blive en årlig tilba-
gevendende begivenhed, som tiltrækker motionister fra 
lokalområdet, og måske på sigt at udvide arrangementet 
til et Triathlon, så også vandelementet indrages. 
Rekreative områder og aktivitetsgruppen følger op herpå.

Som udgangspunkt er 
der kun brug for hjælp 
fra kommunens vejaf-
deling til eksempelvis 
afspærring og p-skilte. 

Geocaching Ideen er at eksponere Gjøl og vores skønne natur og hi-
storie, og dermed tiltrække flere turister, og geocachere 
i særdeleshed, i form af bedre offentliggørelse af GeoCa-
ches på Gjøl, der findes allerede en del. 
Rekreative områder og aktivitetsgruppen følger op herpå.

Geocaching nævnes 
på www. visitjammer-
bugten.dk, men Gjøl 
nævnes ikke i denne 
sammenhæng, det vil 
vi gerne have ændret. 

Tennis Vi ønsker at genetablere tennisbanen på Vinklen. Gen-
etableringen 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, som-
merhusgæster og andre kan benytte banen imod beta-
ling. 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 
selvbetjeningsløsnin-
ger, så både forenings-
løse og turister kan 
benytte sportsfacilite-
ter.

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 kommu-
nen, for at man i god tid kan få erfaringer med, hvordan 
de mindre skoler kan leve op til 2020-kravene omkring 
undervisningskompetencer. 
Skolegruppe følger op herpå

Hvis kommunen ønker 
at bevare de mindre 
skoler, bør man retti-
dig, dvs. allerede her i 
2015, igangsætte mo-
deller med at organise-
re udlån af lærere.

Skolehave Etablering af en skolehave - som led i at åbne skolen mod 
det omgivende samfund. Der søges midler under projekt-
tankerne ”fra haver til maver” i samarbejde med lokale 
ildsjæle, der støtter op om projektet. Vi satser på at kun-
ne påbegynde arbejdet først i maj ved hjælp af frivillige 
kræfter og støtte via tilskudspuljer.
Skolegruppe følger op herpå

Det forventes, at 
kommunen bakker op 
om disse tanker med 
vidensdeling mellem 
skoler med skolehaver.
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Tiltag Beskrivelse af Gjøl’s egen indsats Kommunens 
bidrag

indstilling  
og aftale

Skoleelevers 
forsikringsfor-
hold

Vi ønsker, at vores skoleelever skal have mulighed for at 
kunne sejle på fjorden, herunder at benytte de rednings-
veste som Trygfonden har sponsoreret til skolen. Skolen 
har hidtil afvist denne aktivitet med henvisning til den 
forsikring, som Jammerbugt Kommune har tegnet. 
Vi har indhentet følgende oplysninger:
Idrættens kollektive forsikringsaftale, som DIF og DGI har 
indgået med Tryg, omfatter nu sportsaktiviteter på van-
det, når den af DIF eller DGI’s foreninger står for aktivi-
teten. ”Det betyder at skulle uheldet være ude, hvilket der 
jo på ingen måde er nogen der forventer, så er det eksem-
pelvis idrættens kollektive forsikring, der dækker,” siger 
juridisk konsulent i DIF, Willy Rasmussen, og fortsætter:
”Der er styr på forsikringsdelen nu. Og set i forhold til det 
sikkerhedsniveau, der hersker blandt vores ro- og sejlklub-
ber, burde der ikke være grund til yderligere bekymring, og 
derfor håber jeg da også for vores specialforbund og deres 
klubber, at kommunerne med tiden vil blive mindre urolige i 
forhold til at lade skoleelever prøve kræfter med idrætsgre-
ne på vandet.”
Skolegruppe følger op herpå

Vi ser gerne at Jam-
merbugt Kommune 
bliver opdateret på 
forsikringsforholdene, 
således vi kan få børne-
ne på vandet.

Sommerskole 
på Gjøl - flere 
børnefamilier 
besøger Gjøl

Vi ønsker, at kommunen arrangerer sommerskole på Gjøl 
ligesom der i øjeblikket er tradition for at man gør på 
Bratskov. Vi forstiller os i første omgang, at der etable-
res 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 af-
viklet på havnen, mens skolekøkkenet udgør rammen for 
bage-konditor linjen. Derudover har Ro- og kajakklubben 
planer om i de kommende år afholde særlige sommer-
skoler. 
Skolegruppe følger op herpå

Kommunen udbyder 
sommerskole fra 2016 
med aktiviter på Gjøl.

Minibus 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 transportord-
ning 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 spørge-
skemaundersøgelse 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 an-
søgningen med hjælp fra NT for 15.000 kr. inden ansøg-
ningsfristens udløb. Begrundelsen var, at de vil afvente 
en undersøgelse NT er ved at lave om, hvordan kollektive 
trafik kan forbedres i hele kommunen.
Bosætnings- og infrastrukturgruppe følger op herpå.

Vi forventer, at kom-
munen i samarbejde 
med den lokale Infra-
strukturgruppe i god 
tid får udarbejdet en 
ansøgning inden næste 
ansøgningsrunde til 
trafikstyrelsen, der er 
den 1. februar 2016. 
Efterfølgende, at 
kommunen afsætter 
nødvendige ressour-
cer, som forventes 
kompenseret gennem 
trafikstyrelsens pulje til 
forbedring af kollektiv 
trafik i yderområder.
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Tiltag Beskrivelse af Gjøl’s egen indsats Kommunens 
bidrag

indstilling  
og aftale

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 stadig-
hed 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 Kom-
mune prioriterer, at 
gennemføre tømning 
af skraldespande etc. 
som allerede aftalt. Det 
er ikke en løsning fysisk 
at fjerne skraldespan-
den, som det er sket 
ved udkigstårnet på 
Dæmningen.

Naturpleje 
fællesskab 
- udnytte 
naturen på en 
bæredygtig 
måde

Der er allerede taget initiativ til afgræsning i ”Gjøl Stran-
denge 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 Kommu-

ne
• 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, afgræs-
ning mm. Kommunen 
har på eget initiativ 
set på hydrologien 
i strandengene og 
venter i øjeblikket blot 
på afrapportering af 
undersøgelserne. Spar-
ring og vejledning om 
naturplejetiltag.

Erhverv - 
Flere arbejdspladser på Gjøl

Gode rammer 
for erhverv på 
Gjøl

De mange arbejdspladser på Gjøl findes især inden for 
landbrug, håndværk og fremstillingsvirksomheder. De 
skal fastholdes. Rammevilkårene for at drive erhverv på 
Gjøl må derfor ikke forringes. 
• Adgangsforholdene - til og fra øen - må under ingen om-

stændigheder forringes
• Implementering af vandplaner må få et særligt fokus i for-

hold til de særlige udfordringer landbruget har i område, 
hvor store områder ”pumpes”

• Støtte initiativer - der kan være med til at udvikle nye 
virksomhedstyper på Gjøl - også for de unge (arbejdsfæl-
lesskaber og netværk)

GBE følger op herpå

Støtte og opbakning til 
erhvervsudviklingstil-
tag på Gjøl

Destination 
Limfjorden

Omsætte kommunens idé om en destination ved Lim-
fjorden til konkrete initiativer, herunder at
• Forny og modernisere turistinformation 
• Støtte til at udvikle og formidle arrangementer og events
• Bedre muligheder for overnatning 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

Jammerbugt Kommu-
ne tager initiativ til at 
definere og oprette De-
sitination Limfjorden, 
således der kan sættes 
handling bag tiltaget.
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Tiltag Beskrivelse af Gjøl’s egen indsats Kommunens 
bidrag

indstilling  
og aftale

Transport - Sikre forbindelse til andre
Sikre god mo-
bildækning

Sikre en god mobildækning i byen, så gæster, beboere og 
virksomheder kan udnytte ny teknologi og kommunikere med 
omverdenen.
Bosætnings- og infrastrukturgruppe og den nedsatte mobilgrup-
pe følger op herpå

Vi forventer, at Jam-
merbugt Kommune 
indleder en dialog med 
teleselskaberne.

Gode stier på 
Gjøl

Vi har her i foråret på eget initiativ givet de eksisterende 
vandrestier på Gjøl en ”makeover”. Der er tale om vand-
restier, som under et tidligere projekt på Gjøl blev gjort 
tilgængelige, samt blev markeret med små træstolper og 
påsat farvede metalpile markerende hver sin rute. Her-
efter blev ruterne beskrevet i en lille pjece med længde, 
tilgængelighed og seværdigheder. Pjecen ligger offentlig 
tilgængeligt bl.a. på havnen. 
Rekreative områder og aktivitetsgruppen følger op herpå..

Vi ønsker stierne indgår 
i kommunens markeds-
føring af stier, og at 
kommunen har fokus 
på at sikre sammen-
hæng mellem den regi-
onale Limfjordsrute og 
lokale vandreruter.

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 mærk-
bart til fordel for trygheden og sikkerheden på stræk-
ningen. 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 Bosætnings/infrastrukturgruppe følger op herpå.

Anlægsprojektet skal 
igangsættes snarest. Vi 
ser frem til at fortsæt-
te dialogen om sikre 
skoleveje.

Dæmningen Vi forventer, at der opretholdes vejforbindelse mellem 
Øland og Gjøl over dæmningen. Vi opfordrer på det 
kraftigste Jammerbugt Kommune til at udarbejde konse-
kvensvurdering mv. således at dæmningen kan udvides 
og forhøjes.
GBE følger op herpå.

En vejforbindelse på 
Dæmningen skal pri-
oriteres højt af Jam-
merbugt Kommune. 
Alle muligheder skal 
udnyttes!

Skiltning til 
Gjøl - og i byen 
til synliggørel-
se af surfspots

Vi ønsker at der opsættes skilte ved landeveje (A11 og 
A55) om piktogrammer med havn, surf- og bademulig-
heder 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 Jammer-
bugt Kommune går 
aktivt ind i dialogen 
med Vejdirektoratet og 
Aalborg Kommune om 
skilte ved landevejene.
Vi ønsker, at kommu-
nen dækker udgifter til 
skilte på Gjøl - og hå-
ber, at de kan opsættes 
allerede i 2015. 
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Opfølgning
Et af de vigtigste mål med samarbejdsaftalen og med at igangsætte alle de idéer og initiativer, som vi har på tegne-
brættet og som beskrives i dette aftaleudkast, er, at der skal ske en stigning i elevtallet på Gjøl skole. Vi ser frem til 
at få en ny skoleleder, der kan udvikle skolen og forme en ny profil for Gjøl Skole. 

Når dette er sagt, så mener vi – at vi både som Gjølborgere og som kommune – må have en række andre mål, som 
skal være med til at sikre, at byen også i fremtiden har en størrelse, der gør den attraktiv at investere i – også i for-
hold til de offentlige serviceydelser, den kan tilbyde. 

Lokale måleparametre
Vi finder det hensigtsmæssigt at arbejde på at øge følgende parametre:
• Elevtallet på Gjøl skole (= 88 elever i 2015)
• Indbygger antallet (= 1188 i 2015)
• Antal arbejdspladser på Gjøl (= xx i 2015)
• Turisttal med overnatninger på Gjøl (... i 2015)

Disse parametre skal løbende monitoreres og dermed give os viden om, hvordan vi performer i forhold til den udvik-
ling, som vi har sat os som mål. Her er det vores tanke, at det er den samlede udvikling, der bør være i fokus. Altså 
hvordan, vi klarer os på alle disse parametre under ét. 

Grunden til, at vi tænker, at det er mest meningsfuldt at se udviklingen på flere områder, er, at det tegner et hel-
hedsindtryk 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. 

Processen
I den forbindelse mener vi, det vil være utopi at have en forestilling om, at vi allerede i år 0 (2015) ganske præcist kan 
lægge 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. 
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Konklusion
Der er brug for at tænke en del år frem, og vi for-
venter at de offentlige investeringer følger med de 
mange private investeringer, som løbende sker på 
Gjøl.

Vi håber og forventer, at kommunen både fra poli-
tisk side og fra forvaltningens side bliver medskaber 
og medspiller i at udvikle de ideer og tanker, der 
ligger i dette aftaleudkast.

Vi må ikke spilde tiden! 

For at projektet ”liv i by og skole” skal lykkedes, er 
det vigtigt at vi er opmærksomme på hinandens 
tidsforbrug. Vi har derfor brug for klare udmeldin-
ger, så vi ikke spilder timer og frivilligt arbejde på 
at forberede tiltag, som kommunen ikke ønsker at 
fremme.

Vi skal anvende vores frivillige kræfter på de em-
ner, som nyder politisk fremme fra Jammerbugt 
Kommune. Den løbende direkte dialog mellem det 
enkelte lokalsamfund og kommunen er derfor rigtig 
vigtig. Vi ønsker at prioritere møder i lokalsamfund 
- så vi i højere grad får en dialog om de konkrete 
tiltag, der skal i gang nu! 

”HANDLING SLÅR ALT” - OG VI HAR BRUG FOR 
AT HANDLE NU OG IKKE OM TO ÅR

Vi vil derfor gerne invitere jer til et møde ...... 
(konkret dato i slutningen af maj eller i starten juni   
efter 20. maj --- ) i Naturcafeen på Gjøl for at drøfte 
dette oplæg, og hvor vi forventer, at I forholder jer 
til de tiltag, vi nu har præsenteret.    


