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6. styregruppemøde onsdag d. 2. marts 2016 kl. 19-21 Firmahuset Gislev, Ørbækvej 12 Gislev

Deltagere:
Referent:
Afbud:

1.
19.00-19.15

Frank, Jette, Mette, Lars, Mette S, Dan, AP, Gunnar, Anders, Bjarne, Lise og Malene
Mette H
Jens P og Erik (Erik er sygemeldt på ubestemt tid)

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

I Ryslinge har man været i dialog med alle mødesteder og er der interesse i
at være med på hjemmesiden.
Møde med erhverv: mange afbud og mange der slet ikke gav lyd. Lidt en
"fuser" hvor der blev snakket meget "gamle dage" og "det har vi prøvet før”.
Der er afholdt to møder pt. og kommet en række ideer ind, men der er ikke
nogen, der har budt ind på at tage ejerskabet og tage processen videre
herfra. Bjarne arbejder videre bl.a. ved at tage fat i de eksisterende
erhvervsråd.
Der rekvireres en liste over erhvervsdrivende i de enkelte byer fra Jens
Peter.
Arbejdsgruppe om hallerne er i gang der arbejder på at indhente så meget
data som muligt.
Nogle har oplevet ikke at kunne komme til spørgeskemaet. Mest dem med
Appel, men der skulle telefonen bare vendes.

2.
19.15-19.45

Resultater fra
spørgeskemaundersøgelsen
v. Lise
En gennemgang af
resultaterne. Gennemgangen
skal munde ud i en drøftelse
af, hvilke resultater vi ønsker
at fremhæve på
borgermøderne. Hvad giver
anledning til debat og peger
fremad?

Spørgeundersøgelsen resultat: gennemgang ved Lise (se vedhæftet)
Vi skal fortælle om nogle af resultaterne på borgermødet, men ikke det hele
Hvilke ting skal tages med på borgermøderne?
Fokus skal være de områder, hvor vi kan gøre noget ekstra i fællesskab –
hvor vi kan koordinere eller fremme det, der allerede er. Hvor vi kan stå
sammen. Lise arbejder med et oplæg til det.

Der er 7 der har svaret, at de gerne vil kontaktes i forhold til frivilligt arbejde.
Kommunikationsgruppen tager hånd om det.å

Der er desuden nogle, der har
meldt ind, at de gerne vil
informeres om mulighederne
for at deltage i frivilligt arbejde
i områderne. I skal have taget
kontakt til den gruppe.
3.
19.45-20.15

Vision, mission og
indsatsområder

Bilag 1 - udsættes til næste møde
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Drøftelse af oplægget omkring
vision. Styregruppen skal
træffe en beslutning om
vision, mission og
fremadrettede indsatsområder.
4.
20.15-20.30

Kommunikationsstrategi v.
Frank
Drøftelse af oplægget omkring
kommunikation. Styregruppen
skal på baggrund heraf træffes
en beslutning om
kommunikation fremadrettet.

5:
20.30-20.45

Bilag 2 Eftersendes (se dropbox)

Kommunikationsplanen bliver godkendt
Vi frakobler os Infoland.
Frank skriver en officiel mail til Lise.

Borgermøder
Bilag 3 – udsættes til næste møde

Gennemgang af oplægget til
borgermøderne og
styregruppemedlemmernes
rolle på møderne. Drøftelse af
kommunikation op til
møderne.
6:
20.45-

Bosætning - Fælles
“Velkomst pjece til Landet
på Midtfyn” v. AP

Ryslinge d.5/4, Gislev d.20/4 og Kværndrup d.19/4 (obs. ny dato)
Vi holder et ekstra møde inden borgermøderne.
Det bliver d.21/3 kl. 18-21 i Ryslinge hos Gunnar.

Bilag 4
Punktet tages op næste gang.

Med baggrund i pjecen fra
Gislev, som er vedhæftet,
ønskes en afklaring af, om der
er interesse for, at vi går
sammen og laver en for vores
Landet På Midtfyn.
Folderen skal være klar til
brug her i foråret, hvor der
formentlig kommer gang i
boligsalget igen. Dem der skal
stå bag er de tre lokalråd, FMK
og EDC, HOME, Nybolig og
Danbolig alle fra Ringe.
Er der enighed om, at vi skal
udarbejde en fælles folder,
nedsættes straks et udvalg
bestående af repræsentanter
fra de tre områder.
Evt.
7:

Lodtrækning i forbindelse med
spørgeskemaundersøgelsen
(synliggøres på hjemmeside
og facebook)
Herunder fotografering

Varetages af kommunikationsgruppen
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