Styregruppemøde mandag d. 11. januar 2016 kl. 19-21 Ryslinge Hallen

Deltagere:
Referent:
Afbud

Frank, Jette, Mette, Lars, Mette S, Dan, AP, Gunnar, Louise, Lise og Malene
Malene
Anders, Bjarne, Jens P og Erik

1.
19.00-19.20

Kortlægning af mødesteder

Bilag

Opsamling fra sidste møde, Gislev mangler at give en status på mødesteder (5 min.)
Ud over kortlægningen af mødesteder kan mere detaljerede oplysninger om mødestedernes aktiviteter, brug og drift give et mere nuanceret billede af, hvilken betydning,
de har for borgere og byerne.


Det skal drøftes og besluttes, hvad formålet med indsamlinger af oplysninger
er og hvordan, der skal arbejdes videre med disse oplysninger. Herunder beslutning om hvilke oplysninger, der ønskes indsamlet.

# Gislev
Friskole, forsamlingshus, hal og cafeteria, motorcykelklub, Brugsen, kro under modernisering med motionscenter og værelser til udlejning i tankerne, kirke og konfirmandstue, plejehjem Pensionistforening + Nørrevængets venner, Børneskoven Gislev – rekreativt område, plantet af børn i 1995 – søger penge til en Ådalsscene – Gislev musikfestival plus amatørteater, legeplads i Sandager, multibane, hvor der kan tændes
lys, ungdomsklub på tidl. skole, fodboldbane, center for arbejdsløse på tidl. skole.
Der er enighed om, at kortlægningen af mødesteder skal udbygges og kommer borgerne og mødestederne til gavn. Repræsentanter fra de tre sogne sørger for, at der
udarbejdes en opdateret liste over mødesteder i dropbox.
Følgende informationer er væsentlige:
Facilitet/mødested, navn, adresse
Ejer, bestyrelse eller kontaktperson,
Brug og funktion samt brugere
Bygninger og lokaler, udendørs arealer, hvor mange kan der være
Servering
Udleje eller udlån til eksterne
Hvordan kommunikeres deres om mødestedet og aktiviteterne der

Listerne skal i første omgang anvendes til dels at synliggøre mødestederne og dels at
informere om de mange tiltag der sker på mødestederne - på hjemmesiden.
2.
19.20-19.35

Ryslingehallerne
Det er styregruppens vurdering, at en vigtigt forudsætning for udvikling af Klyngesamarbejdet er et tæt samarbejde med bestyrelsen bag Ryslingehallerne.
Der har været dialog med halbestyrelsen, som har oplyst, at man er i en situation,
hvor man meget gerne ser samarbejde og hjælp til udvikling af Ryslingehallerne.


Styregruppen får på mødet et orientering om bud på det videre forløb, og skal
på baggrund heraf drøfte og beslutte, hvordan samarbejdet med Ryslingehallerne skal håndteres.

Simon Rømer Roslyng, teamleder og konsulent for drift og udvikling af haller ved DGI
har givet følgende bud på en proces:
Formål: At komme med realistiske modeller for fremtidig drift og udvikling af hallerne
i Ryslinge, Gislev og Kværndrup.
Modellerne skal tage højde for:
DGI | Vingsted Skovvej 1 | 7182 Bredsten | Tlf. 7940 4040 | CVR: 4001 1218 | info@dgi.dk | www.dgi.dk
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De økonomiske fremtidsperspektiver, herunder Faaborg-Midtfyn Kommunes besparelser på halområdet og den nuværende
drift.
Nuværende og fremtidig demografi i området.
Den nuværende aktivitet i hallerne.

Arbejdsgruppesammensætning:
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af personer som:
Har bred lokal tillid og opbakning.
Kan og vil forholde sig til fakta omkring hallernes drift og brug.
Har mandat fra den nuværende halbestyrelse.
Derudover er det væsentligt, at Faaborg-Midtfyn Kommune er repræsenteret i processen. Dels for at medvirke til tilvejebringelse af datagrundlag og dels for at kunne
medvirke til eventuel formidling af forslag til politisk niveau. Hallernes bestyrelse skal
ligeledes være repræsenteret i gruppen.
Størrelsen på arbejdsgruppen 7-8 personer. Styregruppens beslutter at iværksætte
processen og bevilge midlerne til den. Lise kontakter Ryslingehallernes bestyrelse og
sikrer, at der er enighed om det videre forløb.
Jens P. har været i dialog med Theis Bavnhøj Hansen, fritidskonsulent v. Faaborg-Midtfyn Kommune, som vil tage del i processen.
Gunnar og A.P. arbejder på vegne af styregruppen videre med at pege på medlemmer
til en arbejdsgruppe.
3.
19.35-.20.00

Borgerundersøgelse
2
Formålet med borgerundersøgelsen er, at kortlægge borgernes aktivitetsvaner og engagement. Endvidere er formålet at skabe interesse for at engagere sig i debat eller
evt. arbejdsgrupper omkring styrkelse af klyngesamarbejde vedr. udvikling af områdets aktiviteter og samlingssteder. I bilag 2 oplistes de spørgsmål, der bliver udgangspunktet for borgerundersøgelsen



Lokale tillægsspørgsmål til borgerundersøgelse skal drøftes, og der skal aftales en deadline for udformningen af dem.
Forslag til procesforløb skal drøftes og besluttes.

#Efter en drøftelse af temaer for lokale spørgsmål besluttes det, at de lokale spørgsmål skal have fokus på haller og aktivitetsudbud samt infrastruktur. Mette og Lise udarbejder spørgsmål, som sendes rundt i styregruppen i uge 4.
# Undersøgelsen startes op d. 1.2 – som en elektronisk undersøgelse, der kan tilgås
på hjemmesiden.
# Kommunikation omkring undersøgelsen er vigtigt for en høj svarprocent.
Flyer i postkasser og i forbindelse med indkøb, Frank laver et udkast, trykkes af Malene, Lars skærer dem og sørger for, at de kommer ud – ellers anvendes alle eksisterende kommunikationskanaler skolernes intra, foreningslister,FB mm.
# Hvis det er muligt at få sponsoreret præmie laves der konkurrence (man angiver
telefonnummer, hvis man vil være med) Lars arbejder videre med at finde sponsorpræmier.
#Jens-Peter tager fat i medierne op til 1. februar
4.
20.00-20.20

Opstart på drøftelse af vision, mission, indsatsområder
For at klyngesamarbejdet kan blive en succes er det de fremadrettede tiltag og handlinger der er væsentlige, men fortællingen ud til borgere – mellem borgere og ud til
omverdenen om hvorfor, hvordan, og hvad der skal skabes er særdeles vigtige i foråret 2016. Derfor skal styregruppen arbejde med mission, vision, værdier og indsatsområder.
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Punktet omhandler drøftelse af en overordnet rammeplan og en efterfølgende
beslutning om, hvordan og hvem der bliver tovholder for udformning af strategi og handlingsdokument.

# Punkt 4 udsættes til næste møde
5.
20.20-20.30

Status og fremadrettet proces v. Lise
Status på projektet indtil nu – herunder opsamling fra arbejdsgrupper: forsamlingshuse, erhverv, haller og kommunikation. Forholdet mellem det procesorienterede arbejde og ønsket om at nå resultater drøftes desuden.


Ud fra status samt opsamling fra punkt 1 til 4 laves en samlet opsamling på
det fremadrettede procesforløb som drøftes og besluttes.

# Styregruppen er samlet for 4. gang:
+ etableret repræsentativ styregruppe med folk fra de tre landsbyer
(der mangler måske nogle fra Fjellerup, Sandager, Lørup, Trunderup)
+ kommunikation stærkt på vej – to platforme, hjemmeside og FB
+ kontakt til forsamlingshuse
+ positivt samarbejde med hallerne
+ erhvervslivet kontaktet
Efter borgerundersøgelsen og processen med hallerne skal der etableres kontakt og
samarbejde med foreningerne
Fremadrettet
Januar
Møde med erhvervslivet
Opstart på proces om hallerne
Februar
Spørgeskemaundersøgelse begynder med 14 dages svarfrist (01.02)
5. Styregruppemøde bl.a. arbejde med overordnet vision
Marts
6. Styregruppemøde – analyse af undersøgelsens resultater
Drøftelse af indsatsområder – planlægning af borgermøder
April
Borgermøder i hver landsby – afvikles på samme måde over to uger
Afslutning på proces med hallerne
Styregruppemøde
Maj
Styregruppemøde – koordinering og etablering og arbejdsgrupper
arbejde med fremadrettet forankring

6.
20.30 -20.45

Kommunikation
Kort orientering fra kommunikationsgruppen vedr. opsætning af hjemmeside samt
udarbejdet udkast til kommunikationsplan.
Endvidere skal på baggrund af punkt 5 drøftes kommunikationstiltag for jan./feb.
2016
Forslag om løsningen Info-land som fremadrettet koster 1200,- om året til deling mellem de tre lokalråd. Medlemmer fra de tre lokalråd bakker op om beslutningen.
Styregruppen skal fortsat bidrage med oplysninger til kommunikationsgruppen.
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#Dagsordener og referater skal på hjemmesiden.
#Link til ”Vores egn/Midtfyn” (Gunnar Landtved, Ryslinge og Sara Mortensen, Vantinge).
#Links til foreninger m.m. både deres sider og kalendere – ringe og få tilladelse til at
linke. På sigt finde en fra hver forening, som vil tage del i kommunikationen i området.
Vi skal have kommunikeret ud/reklameret for hjemmeside og facebookside ”Landet på
Midtfyn”. Facebook-gruppen åbnes op og Dan går ind i arbejdet.

Eventuelt
7
20.45

Inden vi går hjem tager vi et fællesbillede af styregruppen – er der nogle der har et
godt kamera, de kan tage med?
Louise tog billede med APs kamera – billedet mailes til Frank
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