Styregruppemøde d. 3. december 2015 kl. 19-21 Gislev Hallen

Deltager:
Referent:
Afbud
1.
19.00-19.30

Bjarne Dyrhauge, Frank Andersen, A. P. Andersen, Anders Thorup, Dan Jeppesen, Erik Rahn Jensen, Mette Sauerberg, Gunnar Landtved, Jette Paaske, Mette
Hindhede, Jens Peter Jakobsen og Lise Grønbæk
Lise Grønbæk
Lars Fredslund Hansen
Kortlægning af faciliteter


Kortlægning af faciliteter i de tre landsbyer (5
min til hver)

Der blev givet meget fine kortlægninger af de
mange faciliteter i både Kværndrup og Ryslinge (nedenstående liste er ikke fuldstændig,
den bliver uddybet med tiden)
Kværndrup:
Hal/medborgerhus, Forsamlingshus, kro, skole
Bakkelunden, Multibane, Mågeparken,
Egeskov, Egeskov marked og Egeskov mølle,
Kirken, Brugsen
Ryslinge:
Hallen, Forsamlingshuset og MAS
Billedskolen, Kommunalt hus m. bl.a. husflid,
Frimenigheden m. mødesal (60 pers.),
Valgmenigheden m. mødesal (120 pers.),
Eventyrhuset (skal tømmes i 2017 men købes
af Ryslinge lokalråd, der har stiftet en forening) Fabers fabrikker (der kommer flygtninge i den del, hvor der var administration)
Højer Efterskole (225 spise/mødesal + teater
og foredragssal og hal), Brugs, Kirke og konfirmandstue, Skolerne, Børnehave, Vuggestue
Spar
Gislev:
Lars Fredslund Andersen har ansvar for kortlægningen, han deltager næste gang, hvor
punktet kommer på dagsorden igen.



Drøftelse af hvordan vi
skal bruge optegnelserne

Kortlægningen kan anvendes til at arbejde
med synlighed fremadrettet - både internt i
området og eksternt.
Hvilke faciliteter har vi? Hvad bliver de brugt
til? Kommunikation omkring aktivitetsudbud?
Hvem kan man kontakte?
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Der skal arbejdes yderligere med kortlægningen, så de mødesteder, der har lyst kan få deres aktiviteter med i aktivitetskalenderen på
hjemmesiden, og der kan linkes til deres hemmeside.
Lise sender et skema ud, som kan anvendes
til yderligere kortlægning senest d. 17. december.
2.
19.30-19.35

Møde med Ryslingehallernes bestyrelser


Kort orientering om
mødet og det videre
arbejde med hallerne
v. Lise

Lise Grønbæk og Gunnar Landtved har afholdt
møde med Ryslingehallernes bestyrelse i forhold til projekt Landsbyklynger og fremadrettet samarbejde om hallerne.
Ryslingehallernes bestyrelse giver udtryk for,
at de befinder sig i en vanskelig situation,
hvor fokus er på økonomi og drift.
I styregruppen udtrykkes der bekymring for
den pressede økonomiske situation hallerne
befinder sig i og samtidig et ønske om at samarbejde med og støtte hallerne f.eks. ved at
nedsætte en uvildig gruppe, der kan
Drøfte forskellige fremtidsscenarier - alle med
fokus på sikre muligheden for at dyrke idræt
og styrke aktivitetsudbuddet i området.
Borgerundersøgelsen kan potentielt anvendes
til at få borges bud på behov og løsninger i
forhold til hallerne.
Lise er i dialog med hallernes bestyrelse om
fremadrettede muligheder.
Styregruppen vil desuden gerne i dialog med
foreningerne om hvordan de via et øget samarbejde kan være med til at sikre og styrke
kvaliteten i aktivitetsudbuddet.

3.
19.35-19.40

Kommunikation

Side 2



Kort orientering v. Frank
og Lise



Kortlægning af eksisterende kommunikationskanaler
Senest 16. december
har kommunikationsgruppen brug for en

Kommunikationsgruppen afholder møde d. 16
december kl. 19-21. Der er fokus på at etablere en hjemmeside og få udarbejdet en kommunikationsplan. Alle er velkomne.
Kommunikationsgruppen har brug for at få
kortlagt eksisterende kommunikationskanaler
og kontaktpersoner senest til mødet d. 16.12

oversigt over eksisterende kommunikationskanaler

Gunnar Landtved sender info omkring kommunikation i Ryslinge, A.P. Andersen sender
om Gislev.
A.P. Andersen tager fremadrettet del i kommunikationsgruppens arbejde.

4.
19.40-20.05

Navn, logo eller slogan



Alle der har et bud tager
det med i printet form –
vi sætter det hele op på
væggen og drøfter, hvad
der skal arbejdes videre
med

Navn: Landet på Midtfyn
Logo - der var enighed om at arbejde videre
et kort der illustrerer de 3 sogne og de 7
landsbyer. DGIs tegnestue har lavet et udkast, der kan arbejdes videre ud fra
(se dropbox)
Domænet www.landetpaafyn.dk var ledigt og
Frank Andersen har sørget for, at det blev
købt, samtidig har han registreret navnet på
facebook.

5.
20.05-20.20

”Flygtningene kommer”



Der er møde 8. dec. i lokalrådsregi v. Frank og
Gunnar
Drøftelse af arbejdet
med flygtninge og muligheden for at skabe synergi mellem arbejdsgrupper - kan vi f.eks.
på sigt koble den kommende erhvervsgruppe
og foreningslivet med
dem, der arbejder med
flygtninge?

Orientering om fælles møde d. 8. december i
Ryslingehallen. Fokus er arbejdet med at integrere de flygtninge Ryslinge og Kværndrup
skal modtage i det nye år.
Mødet er orienterende og håbet er, at der d.
16. december bliver nedsat arbejdsgrupper,
der har lyst til at tage del i arbejdet med at
tage imod flygtningene.
Lokalrådene understøtter arbejdet og trækker
tråde til arbejde med Landsbyklynger, når det
giver mening.
Jens Peter Jakobsen tilbyder sin støtte.

6.
20.20-20.30

Procesplan

Side 3



Status og planlægning af
det næste halve år v.
Lise



Information om det
fremadrettede arbejde til
dem der deltog i borgermødet og også gerne via
andre kommunikationskanaler

Tiden var fremskreden og derfor blev det kort
Forude venter arbejde med:
-

Etablering af kommunikationsplatform
Borgerundersøgelse
Borgermøde(r) med resultater fra undersøgelsen og nedsættelse af arbejdsgrupper

I den sammenhæng skal Styregruppen være
opmærksomme på, at Faaborg Midtfyn
Kommune påbegynder arbejdet med Egnsprofiler.

I forhold til borgerundersøgelsen er der brug
for, at styregruppen tager stilling til, hvilke lokale spørgsmål, de vil have besvaret.
Jens Peter, Malene og Lise arbejder videre
med det og forelægger styregruppen et udkast. (potentielt kan Mette, Mette og Dorte
involveres)
Malene og Lise laver en plan med deadlines
for det kommende arbejde, planen fremlægges på næste møde.
Malene og Lise skriver en hilsen til dem, der
deltog i det første borgermøde om arbejdet
indtil nu og fremadrettet.
7.
20.30 -

Bordet rundt


Hvad er din personlige
motivation for arbejdet
med projektet?

Medlemmerne i styregruppen giver udtryk for
deres motivation for at deltage i samarbejdet.
Det spænder bredt, men overordnet er der et
ønske om at styrke samarbejdet på tværs, at
synliggøre området via styrket kommunikation, at udvikle og ikke afvikle.



Er der noget styregruppen - bør have, men
ikke har - fokus på lige
pt.

Eventuelt
-

Side 4

Der blev drøftet at styregruppen pt. har er
meget bredt fokus, der er fremadrettet behov
for at arbejde med nogle fokuspunkter f.eks.
Kommunikation
Hallerne, Foreningslivet og aktivitetsudbud
Erhvervslivet
Bosætning
Bjarne Dyrhauge har samlet en gruppe på 25
erhvervsdrivende i området. De samles til et
møde i januar om fremtidigt samarbejde og
udviklingsmuligheder.

