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Landet På Midtfyn

8. styregruppemøde mandag d. 2 maj kl. 18 -21 Firmahuset i Gislev

Referent:
Afbud:

Jens Peter Jacobsen
Lars, Dan, Lars og Malene. Mette Sauerberg (trækker sig fra gruppen)

1. 18-18.15
Siden sidst
Kort orientering i forhold til det
arbejde, der er pågået siden sidst.
-

Bosætning - fælles velkomst
pjece
Foreningerne i Ryslinge
Hallerne

Bosætning: Karl Top, Frank og AP holder møde om en
fælles velkomstfolder.
Lokalrådet i Ryslinge har taget initiativ til at samle
foreningerne, sigtet er at få en fælles organisering på sigt.
Hallerne – der bliver ekstraordinær generalforsamling fordi
det ikke lykkes at samle en bestyrelse. Den ekstraordinære
generalforsamling er nu afholdt og der er nedsat en
bestyrelse, men de er udfordrede af den anstrengte
økonomi.

2.18.15-18.25
Vision, mission og
indsatsområder
Arbejdet er afsluttet, de endelige
formuleringer findes i et dokument i
dropbox under fælles dokumenter –
vision.
3. 18.25-18.40

Drøftelse af hvordan vi
kommunikerer det

Cykelsti fra Gislev til Fjellerup til
Ryslinge henvendelse fra Gislev
lokalråd

Beslutning om, at formuleringerne skal være at finde på
hjemmesiden
Der skal desuden laves en pressemeddelelse, som beskriver
visionen og indsatsområderne og opstart af
arbejdsgrupperne.

Brev fra lokalrådet i Gislev
Der er ”åbenthus” den 14. juni i teknisk udvalg, det kunne
være en ide at møde op

Der er i styregruppen enighed om at vil arbejde på at sikre
cykelstien
Måske kan den arbejdsgruppe, der arbejder med
infrastruktur kontaktes. Steen som er tovholder på den
gruppe kan måske også tage ansvar for en gruppe der lige
nu – indtil d. 14 og mødet med Teknisk Udvalg - har fokus
på cykelstier.
Aftaler at Gunnar kontakter Steen og Frank og Mette loaver
oplæg til et brev der skal ud til relevante parter (
facebook, skolebestyrelser, skoler og friskoler, alle kan
mobiliseres). Mette og Frank sender brev ud til
styregruppe, med info om, hvem de sender til.
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Møde på en given data inden d. 14.

4. 18.4019.20

Det videre arbejde med
indsatsområder i arbejdsgrupper
-

Drøftelse af hvordan vi kan
styrker arbejdet i grupperne

Der er lavet mapper i dropbox og
noterne fra møderne er skrevet ind:
-

Erhverv: 3 deltagere –
mangler fra Kværndrup
Infrastruktur og fysisk
udtryk: 1 deltager – mangler
fra Kværndrup og Gislev
Fællesskab: 4 deltagere mangler fra Kværndrup
Natur, kultur og idræt: 5
deltagere – mangler fra
Kværndrup

Jeg har endnu ikke været i dialog
med dem, der har skrevet sig på, jeg
synes vi skal snakke om det og pege
på flere, der kan bidrage eller
alternativt skal nogle fra
styregruppen gå med til det første
møde. Det er vigtigt at de kommer
godt i gang.

Erhverv: Jørgen, det er primært Ryslinge – snak med
erhvervsforeningerne
Bjarne tager fat i de 3 erhvervsforenignsformænd.
Erhvervsgruppe – en inspirationsaften for de 2 bestyrelser
– bjarne kontakter
Fællesskaber – Torben Wind
Fællesskaber og idræt
De forskellige tovholdere har deadline på tilbagemeldingen
senest med udgangen af uge 19.
JP og Lise, samler op på tilbagemeldinger møder datoer etc
og laver en pressemeddelelse, lidt om de enkelte møder
samt om visionen, samt tovholder mødesteder etc.

Der er ikke lavet en mappe med
indsatsområdet Netværk og
kommunikation (der er ikke nogle,
der har skrevet sig på – så info fra
den del er placeret i kommunikation,
jeg håber vores
kommunikationsudvalg arbejder
videre med det)
4. 19.20-19.40

De unge som en særlig
målgruppe i lokaludvikling
-

Drøftelse af om vi skal lave
en særlig indsats i forhold til
at involvere de unge

Der er enighed om at det væsentligste lige pt er at støtte
op om det arbejde der er sat i gang – der er nok at se til
allerede, så de unge må komme med senere.
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5. 19.40-20.00

Kommunikation v. Frank

Landet På Midtfyn
Kommunikationsgruppen laver en fotokonkurrence
De arbejder med nyt design på hjemmesiden, samarbejde
med foreninger og attraktioner. Der er fundet en kalender,
hvor man kan lige ind, trækker via rss-feets.
Kommunikationsgruppen vil tage initiativ til at der etableres
en grillfest – noget der binder os sammen.

6 20-20.30

Orientering fra arbejdsgruppen
om hallerne v. Claus Jørgensen
Arbejdsgruppen har afsluttet deres
arbejde, og der har været afholdt
generalforsamling – status i forhold
til hallerne.
I har alle mulighed for at se
nærmere på det de har arbejdet med
og deres opsamlinger fra møderne i
dropbox 07 Ryslingehallerne.

7. 20.30-21.00

-

Drøftelse af styregruppens
videre arbejde med hallerne
– eller måske er det nu, der
skal tages hul på arbejdet
med foreningerne?

-

Politik for samarbejde
mellem civilsamfund og
kommune’

-

Børne og Unge politikken

Hvis der er noget at drøfte, tager vi
det op, hvis der skal skrives
høringssvar, skal I nedsætte en
gruppe, der gør det.
8.

Evt.

Meget grundigt oplæg fra Klaus og mange lange drøftelser
Foreningerne skal vende til bestyrelsen ind 1. juni med
tilbagemeldinger på de 3 løsningsmodeller. Herefter skal
bestyrelsen lave et forslag til en handlingsplan
Spørgsmål til næste gang:
Kan nogle af Realdania midler og byfornyelsesmidler bruges
til at styrke hallerne?

Kort drøftelse af hvad vi kan bruge civilsamfundsstrategien
til.
Det blev forslået at vi kunne lave et facebookopslag, hvor vi
gør opmærksom på, at politikken er i høring og at ”Landet
på Midtfyn” påtænker at lave et høringssvar på baggrund af
borgernes tilbagmelding.(Der blev ikke lavet et
facebookopslag, tilgengæld blev der indsendt et høringssvar
fra ”Landet på Midtfyn”)

Børn og unge politikken - der blev ikke taget nogle
beslutninger.
Næste møde hos Gunnar d. 7.6 kl. 19

