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Hvad vil vi opnå med projektet?

Formålet med “Den digitale landsby Ullits” er tosidet.
Dels skal det forsøge at fastholde og videreudvikle området som levende erhvervsaktivt og
bæredygtigt lokalsamfund og tiltrække nye mennesker til området. Fremtidsforskere har bl.a.
påpeget, at familieværdier og naturværdier er noget af det unge familier i dag prioriterer højt.
Derfor er der et ønske om at flytte på landet, hvor disse værdier kan trives fint, samtidig med der er
lave huspriser. Men en forudsætning for at tiltrække unge erhvervsaktive, som i det daglige arbejde
bruger informations teknologien er klart, at der teknisk er mulighed for at have
hjemmearbejdspladser kombineret med et “arbejdshotel” som et ekstra plus.
Dels skal det fremtidssikre områdets egne borgere, handels- og erhvervsliv ved at udnytte og blive
en del af det hastigt voksende Internet samt brugen af informationsteknologien. Vi ønsker også med
projektet at sikre, at virksomheder, de unge eller IT-interesserede, der ønsker at være med i
fremtidens udvikling kan bidrage hertil fra Ullits-området og ikke nødvendigvis skal flytte herfra.

Hvad skal der til?

Midlerne til disse formål er, at være i stand til at tilbyde et kreativt IT-landsbymiljø, gennem
uddannelse af egne borgere, handels- og erhvervsliv samt mulighed for højhastighedsnet,
arbejdspladshoteller, lokale online-handel, lokale hjemmesider fra erhverv, private og
foreningslivet.

Organisering

Der skal etableres en arbejdsgruppe med repræsentanter for Ullits skoledistrikts interessegrupper.
Det er som minimum: Kommunens institutioner, handels- og erhvervsliv, foreninger og andre
“ildsjæle” Desuden vil der blive etableret ad hoc grupper efter behov.

Projektets faktiske forløb:

Marts 2001 informationsmøde om projektet, bl.a. med indslag om højhastighedsnet som en del af
kravene til projektet.
September 2001 informationsmøde med bl.a. mulighed for borgere at tilmelde sig forskellige
arbejdsgrupper. Resultatet udeblev ikke. 25 lokale ildsjæle meldte sig. Der blev organiseret
følgende: Styregruppe bestående af lokal tovholder og styrmand fra hver af følgende

arbejdsgrupper: Support, undervisning og uddannelse, information og pr, foreninger og erhverv,
etablering af Digitalt Forsamlingshus.
Leverandør af højhastighedsnet og opgradering af telefoncentraler blev Tiscali efter vurdering af de
forskellige muligheder på markedet.
Efterår 2001 var Det Digitale Ullits med i et samarbejde med Sparekassen Farsø og
Erhvervsskolerne i Aars om edb-undervisning på begynderniveau.
Efterår 2001, portalen www.ullis.dk kommer i første version.
Januar 2002 var aftalt tidspunktet for etablering af højhastighedsnet. Desværre først aktiv i april
2002.
Vinter/forår 2002, der arrangeres grundkursus i introduktion i Internettet i Ullits Skoles edb-lokale.
Juni 2002 ca. 100 husstande ud af de 500 husstande i Ullits Skoledistrikt er på højhastighedsnet
med adsl via husstandsomdelt information, avisomtale og info/tilmelding via www.ullits.dk som nu
er i anden version.
Juni 2002 Ullits digital-værksted indvies med bl.a. 10 nye computere og 2 mb adsl. Lokalet er på
Ullits Skole. Skal bruges som foreningernes værksted, kursussted, mødested, chatsted, spillested
o.sv.
Juni 2002 Borgerpcén startes op i den lokale Merko-butik. Et samarbejde mellem Merko, der stiller
plads til rådighed, Sparekassen Farsø der stiller edb-udstyr til rådighed og Det Digitale Ullits.
Det er endnu et stort skridt for at løfte kendskabet til informationsteknologien. Har man ikke selv pc
eller adsl er her muligheden for at få prøvet dette.
Efterår 2002. Vi har i løbet af efteråret kørt et hjemmesidekursus med en underviser fra
Erhvervsskolerne i Aars. Der var 22 deltagende foreninger og virksomheder. Kurset blev afholdt på
skolen i Ullits Digitale værksted. Der er indtil videre kommet 12 nye hjemmesider ud af det.
Der er links til dem på www.ullits.dk
Den første tirsdag i hver måned er der mulighed for at mødes i Ullits Digitale værksted til
opfølgning på kurset.
Efterår 2002. Vi efterlyser unge, der sammen med styregruppen vil være med til at starte en
netcafé.
Opgave vil være at undersøge, om der blandt unge er behov for en aften om ugen at få stillet Det
digit@le værksted til rådighed.
Hvordan det skal organiseres, hvilke aftener det skal være, hvilke aldersgrænser det skal sættes,
hvad der skal være mulighed for at lave ?
Alle disse ting vil vi gerne have de unge til at tage stilling til.
Januar 2003 DR-journalist ser på "Det gode liv" i Ullits

DR-journalist Mads Hvidtved Grand producerer for øjeblikket P1 radioudsendelser, hvor temaet er
"Det gode liv i landsbyen". Interessen for netop Ullits fik Mads Hvidtved Grand via projektet Det
Digitale Ullits, fortæller DDU-tovholder Bjarne Nielsen.
Mads kontaktede mig for at høre mere om livet i Ullits og han ville meget gerne have en
lokalperson til at "fortælle" lytterne om de værdier og det liv, der findes i landsbyen.
Den lokale fortæller er dyrlæge Preben Bjerre og udsendelsen blev sendt fredag den 3. januar.
Der blev oprettet link til radioudsendelsen, så man via program RealOnePlayer kunne høre
udsendelsen via www.ullits.dk findes her i januar 2003 stadigvæk.
Januar 2003 Det Digital Ullits på DR´s hjemmeside.
I forbindelse med radioudsendelsen blev der produceret af DR produceret en meget flot omtale af
Landsbyen Ullits. Bl.a……
Hvad har landsbyen at byde på i "den globale landsby"? Det spørgsmål var stillet som
udgangspunkt for P1-udsendelsen "Landsbydrømme", som blev sendt den 3. og 4. januar.
Danmarks landsbysamfund ligger spredt ud over hele landet, og alle steder arbejder
borgerforeninger, beboerforeninger, menighedsråd og mange andre hårdt og dagligt for at bevare
skole, købmand og foreningsliv. Mange nye initiativer bliver sat i gang for at give landsbyboerne
tidssvarende tilbud i en verden, der bliver stadigt mindre. Læs mere på:
www.dr.dk/friland/undersider/Tema/landsby_home.htm og se samtidig billeder fra Ullits.
Januar 2003. Lukket for adsl-tilmeldinger.
I hele projektperioden har Tiscali haft problemer med faktureringsstyring og i januar opgav Tiscali,
at håndtere yderligere tilmeldinger. DDU har ca. 75 aktive adsl-forbindelser. Der skal ske en
vurdering af de ikke aktive linjer for enten at blive aktiv eller få returneret Tiscali-modem/router.
Februar 2003. Etablering af Foreningen Det Digitale Ullits.
Foreningen er nu en realitet og træder officielt i kraft pr. 1.1.2004, hvor projektperioden for DDU
udløber. Foreningen fortsætter det arbejde som DDU-projekt har sat i gang. Vedtægter findes på
www.ullits.dk
Det var vigtig at foreningen og en bestyrelse kom på plads allerede nu. Der er udfordringer der skal
klares og informeres om. F.eks. hvordan og hvilken ADSL-udbyder man vil anbefale/tilbyde pr.
1.1.2004. Der er jo en opsigelsesfrist på nuværende aftale.
Bestyrelsen består af:
David Douglas
Preben Bjerre
Klaus Kjærgaard
John Jensen
Steen Wirenfeldt
Det er godt for forløbet/overgangen fra projekt til forening at der er 3 personer med fra
styregruppen. Geografisk er der også en fin repræsentation fra Ullits Skoledistrikt. Jeg er også glad
for at vores webmaster Bent Nedergaard fortsætter på denne post.
Ungdoms Netcafé
Fra styregruppen efterlyste vi i efteråret 2002 unge mennesker. Ikke fordi de havde lavet noget
skidt, men unge der havde lyst til at starte en Ungdoms Netcafé.

En håndfuld unge initiativrige fra 6. og 7. klasse meldte sig og fredag den 21 marts var der åbent
hus i Det digitale værksted for 5 - 7 klasse. Halvdelen af disse elever kom (25 stk.) . De hyggede sig
med medbragte spil, chattede med vebcam og surfede på internet.
DDU gav sodavand til børnene, og til de 10 voksne var der kaffe og småkager.
Det var en stor succes, og vi regner med, at der fremover vil være netcafe hver anden uge.
Kursus i Ullits Digitale-værksted
Der er opstartet to forårs kursisthold. Et som edb-basiskursus og et på edb-trin1 med ca. 35
deltagere. Kurserne som er i samarbejde med VUC får meget ros. Der har i alt været ca. 100
borgere på kursus i DDU-regi.Fantatisk flot når Ullits Skoledistrikt er på ca. 500 husstande.
December 2003 køb af digital video og digitalt videoredigeringsudstyr.
Vi har lige fået købt et digitalt videokamera og hurtigt PC til videoredigering. Medlemmerne kan så
låne videokameraet, og der bliver temaaften, hvor medlemmerne 'underviser' hinanden i brug af
udstyret. Købet var kun mulig takket være pengegaver fra De Samvirkende Foreninger, og
Filmklubben, som udløste det tredobbelte i offentligt tilskud. Mange tak til dem.
Har vi nået vores mål?
Formålet var at sætte fokus på informationsteknologien og opkvalificere borgerne med bl.a. ITkurser, højhastighedsnet og Digital Forsamlingshus. Desuden var det vigtigt med frivillige ildsjæle
at styrke det lokale engagement så Ullits-egnen også i fremtiden er et godt sted at leve og bo.
På begge områder er projektet Det Digitale Ullits en succes.
Erfaringer fra projekt.
Vi har gjort det godt fordi der har været en god organisering, god økonomi og mange ildsjæle.
Der har været tilknyttet en politisk ansvarlig fra Farsø Kommune og en kontaktperson fra Tiscali.
Begge personer har været aktive og bidraget positivt til projektet/processen.
Det har været meget synligt, det vi har gjort i projektet. Det skyldes bl.a. at projektet er i et
skoledistrikt med ca. 500 husstande.
Vi er bestemt ikke altid kommet let til resultaterne; men vi har været gode til at gøre det vi hver især
er gode til via de nedsatte arbejdsgrupper og samtidig have overblik i processen og være
udholdende.
Sammen har vi været et stærkt DDU-team.
DDU-fremtiden ser lyst ud med en engageret bestyrelse i spidsen – held og lykke fremover.
Januar 2004
Nu X-Lokal tovholder Bjarne Nielsen

