Styregruppemøde tirsdag d. 2. februar 2016 kl. 19-21 Kværndrup Hallen
Referat

Deltagere:
Referent:
Afbud

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

1.

Siden sidst
Kort orientering - en opdatering i forhold til det arbejde, der er pågået siden sidste møde.


Spørgeskemaundersøgelse
Skemaerne blev gennemtestet op til offentliggørelsen den 1.2.16.
Det første døgn har der været 67 besvarelser.
Der er husstandsopdelt Flyers i Gislev (1500) samt i Kværndrup (2000).
Bjarne har Flyers til Ryslinge (1500). Gunnar tovholder for distribution.
Frank trykker plakater til Ryslinge.
I og med at undersøgelsen ”kun” løber over 14 dage, er det vigtigt at styregruppemedlemmerne straks følger op overfor respektive netværk, foreningsnetværk, skoler etc.
Spørg evt. på skoler folkeskoler/friskoler om de vil sende besked ud på deres intranet.
Endvidere skal vi bruge facebooksiden til at lave små korte historier / opmærksomhedsopslag.
Der er ca. 7000 borgere i de tre sogne – styregruppens målsætning er 1000 besvarelser.



Mødesteder
Kontakt til mødestederne om de ønsker at være en del af hjemmesiden.
Tovholder på opgaven er:
- Bjarne og Lars, Gislev
- Gunnar og Mette, Ryslinge
- Frank, Kværndrup.



Ryslingehallerne
Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvis hovedopgave er at udarbejde forslag til fremtidig økonomiske struktur for Ryslingehallerne. Forventeligt skal disse forslag drøftes på den kommende generalforsamling i april.
DGI og Kommunen har en repræsentant med i arbejdsgruppen.
Flemming Rytter er gået ud af arbejdsgruppen og Erik Rahn er trådt ind.



Møde med erhvervsdrivende
Der er holdt et møde med erhvervsdrivende i området. God dialog, der viser, at man kan
samarbejde på mange forskellige områder.
Gruppen er indstillet på at mødes igen. Referat fra 1. møde findes i dropbox.
Der er pt. 3 erhvervsråd, det er ikke tanken at etablere et fjerde eller at sammenlægge de
tre. Håbet er at der nedsættes en arbejdsgruppe der arbejder for et samlet og stærkt erhvervsliv - på tværs. En gruppe, der arbejder med de opgaver, der er relevante for alle, fx
fælles branding, synliggørelse af lokale håndværkere og deres kvalifikationer/specialer.
Styregruppen forslog, at der kom en repræsentant med i arbejdsgruppen fra kommunens
erhvervsforening. Der blev peget på Niels Nybo. Bjarne er tovholder på denne opgave



Facebookside
Der skal laves retningslinjer for indhold på siden.
Blev drøftet under punkt 3

2.
Fremadrettet planlægning
Planlægning af Borgermøderne i april
Uddrag af styregruppens drøftelse:
Når vi nu forsøger at lave en klyngesamarbejde, skal det så ikke afspejles i, at der laves fælles borgermøder? Erfaringen siger, at i de byer, hvor møder afholdes kommer der mange lokale deltagere,
men ikke så stor opbakning fra de øvrige byer, hvilket taler for, at vi fastholder borgermøder i de
tre byer.
I Kværndrup var tilbagemeldingerne fra Træfmødet med Lokalsamfunds- og planudvalget, at borgerne gerne vil deltage i borgermøder, men gerne møder uden fastlagte dagsorden, møder hvor
man mere åbent kan byde ind med emner og debat.
Styrgruppen besluttede at der afholdes 3 borgermøder
Ryslinge tirsdag den 5. april – Gunnar booker lokale
Kværndrup tirsdag den 12. april – Frank booker lokale
Gislev onsdag den 20 april - Lars booker lokale
Alle borgermøder afholdes i tidsrummet 19.00 – 21.00
Der afholdes styregruppemøde den 20. april umiddelbart efter borgermødet ca. 1 time.
Formålet med borgermøderne at dels at informere og dels af involvere og især at forankre Landet
på Midtfyn hos en bredere gruppe af borgere, der engagerer sig i forskellige arbejdsgrupper.
Håndtering og koordinering af disse arbejdsgrupper skal drøftes på styregruppemøde 2. marts.
Lise og JP laver oplæg til afvikling af borgermøder – drøftes ligeledes på styregruppemøde 2. marts.
3. & 4.
Vision og kommunikation
Styregruppen delte sig i 2 grupper, der arbejdede henholdsvis med vision/mission/værdier og indsatsområder samt kommunikation
Opsamling fra visionsgruppe
I visionsformuleringen skal flg. indgå som pejlemærker for hvorfor de 3 landsbyer er gået sammen
om Klyngesamarbejdet Landet på Midtfyn




At højne kvaliteten af det vi har
At styrke kvaliteten af det vi har
At vi tager ansvar

Et konkret bud på en missions formulering var:
”Landet på Midtfyn – Det frie valg, hvor vi sammen tager ansvar”.
Indsatsområder er:

Infrastruktur

Erhverv

Kultur

Idræt

Området attraktivitet
Malene, Lise og Jens Peter (uge 6) laver bud på formuleringer af vision og værdier, som sendes til
kommentering i styregruppen frem til styregruppemøde 2. marts, hvor visionen skal endelig godkendes.
Opsamling fra kommunikationsgruppe
Kommunikationsgruppen vil gerne være 3 personer, Ryslinge arbejder på at finde en person.
Facebookside
Køb, salg og bytteannoncer er ikke relevant opslag for gruppen, ligesom opslag om hændelser i
lokalområdet ikke skal være en del af sitet. Det der er vigtigt er at udbrede kendskabet til området og hvad der sker, gerne oplag om aktiviteter
Flg. retningslinjer er lagt op på siden:

”At udbrede kendskabet til landsbyklyngen ”Landet på Midtfyn –Gislev, Kværndrup og Ryslinge”.
Vi vil gerne have opslag vedr. aktiviteter, åbne arrangementer og alle de gode muligheder der
er i de 3 områder. Vi forbeholder os retten til at afvise opslag, som ikke er relevante. M.v.h.
Styregruppen, Landet på Midtfyn.
For at holde en kontinuerlig fremdrift på siden foreslås, at der i de 3 byer udpeges en person til
at være tovholde for, at forskellige borgere, foreninger og erhvervsdrivende løbende bliver kontaktet for at lave opslag på siden. Mette, Dan og Frank.
Hjemmeside
Målet er, at hjemmesiden ”Landetpaamidtfyn” kan blive indgangen til områdets
øvrige hjemmesider. Gerne indeholdende en aktivitetskalender.
Frank efterløser et karte blanche fra styregruppen til lægge forskellige historier på
op på hjemmesiden, og efterlyste materiale til hjemmesiden.
På næste møde laver Frank et 5. min oplæg hvordan man går ind på hjemmesiden. Frank og
Lise skriver sammen oplæg til kommunikationsstrategi for Facebook og hjemmeside
Opsamling på styregruppens øvrige drøftelse omkring kommunikation.

Styregruppemedlemmer kan hver især lave en præsentation af sig selv på Facebook siden,
gerne med billede – hvorfor har man engageret sige i styregruppen, hvad brænder man for
etc. Det bidrager til aktivitet på siden, samtidig får man også sat ansigt på, hvem man kan
kontakte.

Vigtigt at vi tilstræber at orientere om, hvad vi arbejder med i styregruppen ved eksempelvis at lave små personlige fortællinger om fx; I dag deltog jeg i styregruppemøde hvor vi
besluttede xx og xx. Jeg ser frem til, at………

Gerne flere billeder.

Referater og aktiviteter i styregruppen skal præsenteres på hjemmesiden, således borgerne
kan orientere sig om, hvad der sker.

Kommunikationen på både Facebook og hjemmesiden skal ud over at give information om,
hvad der arbejdes med, også opbygges således, at vi gør borgerene mere og mere interesseret i at deltage i borgermøderne i april.
Det tilstræbes, at vi får udformet visionen og værdierne og herefter kobler forskellige historier på.
Næste styregruppe møde 2. marts Firmahuset i Gislev.
5.

Evt.
I forbindelse med store oprydningsdag den 17. april blev det foreslået, at man kunne komme og
rydde op i hinandens byer. Der var dog udbredt enighed om, at det kunne være svært at motivere
borgere til dette på nuværende tidpunkt.
Men det kunne være en mulighed, at man lokalt lavede oprydning om formiddagen, efterfølgende
var der bustur rundt på egnen, som blev afsluttet med en stor fællesspisning.

