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Landet På Midtfyn

7. styregruppemøde mandag d. 21 marts kl. 18-21 Lørupvej 7 Ryslinge

Deltagere:
Referent:
Afbud:

Jens Peter

1. 18.00-18.20
Siden sidst
Kort orientering i forhold til
det arbejde, der er pågået
siden sidste møde bl.a.
Proces med hallerne

Proces med foreningerne i
Ryslinge

Simon har holdt møde med halgruppen.
Gruppen er blevet bedt om at udarbejde et par løsningforslag, gerne
præsenteres for styregruppen før hallens generalforsamling.
D. 30. marts indbyder Ryslinge alle foreningerne til et fællesmøde
med fokus på samarbejde og organiseringsformer. Jesper Larsson fra
DGI Fyn deltaer sammen med Lise.
Borgermøderne kan bruges til at drøfte om man skal samle
foreningerne for at afsøge, hvor der er mulige samarbejdsflader.
Borgerundersøgelsen viser, at man er rimelig tilfredse med
foreningslivet, men det er væsentligt at sikre at man minimerer
konkurrencen mellem dem og sikrer at de i stedet samarbejder og
styrker deres organisering og kommunikation.

Arbejdet med egnsprofil

2.18.20-18.30
Bosætning - Fælles
“Velkomst pjece til
Landet på Midtfyn”

Drøftelse af arbejdet med egnsprofiler – om vi skal markere os som
Landet på Midtfyn ved at skrive til gruppen bag arbejdet med
egnsprofiler? Der er enighed om at vi må markere os hver især ved
at deltage aktivt i den proces der allerede er i gang.
Enighed om at der skal laves en fælles folder – det kan bl.a. være en
måde at skabe fælles identitet på.
A.P., Frank og Karl går videre med arbejdet.

Med baggrund i pjecen fra
Gislev, som var vedhæftet
sidst, skal det afklares om
der er interesse for, at vi
går sammen og laver en
for Landet På Midtfyn.
2. 18.30-19.30
Vision, mission og
indsatsområder

Er siden mødet blevet beskrevet således blevet
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Som fælles optakt giver AP
et oplæg ud fra teksten
Landdistriktsudvikling, der
virker

Drøftelse af oplægget
omkring vision.
Styregruppen skal træffe
en beslutning om vision,
mission og fremadrettede
indsatsområder.

3.

Kompetence afgrænsning
mellem lokalrådene og
Landet på Midtfyn
En drøftelse som hænger
sammen med punkt 2 -

Landet På Midtfyn

Vision:
Vi vil skabe forskellige moderne landsbysamfund, der står sammen hvor den enkelte tager del i at skabe rammer for et godt liv både
individuelt og i fællesskab.

Mission: Når du som borger er Landet på Midtfyn betyder det:
-

At du tager del i et fælleskab og kan mærke, at vi står
sammen og tager ansvar. At vi ser potentialet i hvert enkelt
menneske, rækker ud og byder ind. (indsatsområdet
fællesskab)

-

At vi går nye veje i at skabe entreprenørskab og
iværksætteri og styrke egnens erhvervsliv (indsatsområdet
erhvervsliv)

-

At vi går nye veje for at styrke infrastruktur og egnes fysiske
udtryk.(indsatsområdet Infrastruktur og fysisk udtryk)

-

At vi tilpasser og udvikler natur, kultur og idrætsliv efter
fælles og individuelle behov. At vi giver fleksible rammer til
dine fritidsaktiviteter. (indsatsområdet Natur, kultur og
idrætsliv)

-

At vi gør brug af netværk både lokalt og nationalt for at åbne
omverdenens øjne og synliggøre hvem vi er (indsatsområdet
netværk og kommunikation)

Styregruppen tager sig af det fælles, det der vedrører helheden og
lokalrådene tager sig af det lokale
Det er vigtigt at der er repræsentanter fra lokalrådene i
styregruppen.
Hvis der kommer spørgsmål til den del på borgermøderne er det AP
der kan formulere styregruppens holdning til det.
Måske skal vi lave en bedre beskrivelse og sikre os at det også er
sådan lokalrådene forstår afgrænsningen?

4: 20.30-

Borgermøder
Gennemgang af oplægget
til borgermøderne og
styregruppemedlemmernes
rolle på møderne. Drøftelse
af kommunikation op til
møderne.
Væsentlige og
betydningsfulde uddrag af

Lise og Jens Peter laver en proces plan
Præmie til besvarelser blive givet på møderne, Frank kontakter
modtagerne inden møderne.
Forpejning:
Frank – Kværndrup
Gunnar – Ryslinge
AP- Gislev
Der sendes en mail rundt vedr. deltagelse
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Borgerundersøgelsen
drøftes
Lodtrækning og præmier
6:

Evt.

Landet På Midtfyn

Kommunikationsgruppen laver opslag og sikrer at der kommer en
annonce i lokalaviserne.

