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Landet På Midtfyn

10. styregruppemøde onsdag d. 10. august kl. 17-19 Aaskovvej nr. 2

Deltagere:
Gæst:
Referent:
Afbud:

Bjarne, AP, Lars, Malene, Jette, Frank, Anders, Gunnar, Mette,
Søren Kristensen
Frank
Jens-Peter

1.
Drøftelse af styregruppens primære
arbejdsopgave

2.
Status og fremtid for involvering/arbejdsgrupper
-

Infrastruktur og fysisk udtryk
Erhverv
Fællesskab
Natur, kultur og idrætsliv

Styrke samarbejdet internt i klyngen
mellem lokalråd, foreninger og borgere –
være med til at sætte i gang – Generelt er
arbejdsopgaven defineret i visionen, som
er meget overordnet.
Vi ser gerne, at der kommer flere med i
grupperne, samt at hver gruppe til at
begynde med er repræsenteret af et
medlem af styregruppen.
Erhvervsgruppen: Lise kontakter de
frivillige medlemmer af gruppen for at
høre om de stadig er med, eller om
erhvervsgruppen midlertidigt skal
nedlægges?
Lars og Bjarne tilbyder at arbejde med
gruppen, hvis de frivillige har lyst til at
tage del.
Fællesskab: Malene kontakter
medlemmerne af gruppen for at høre om
fremtiden, og om en eventuel
sammenlægning af fællesskabsgruppen
med ”Natur, kultur og idræt”!
Infrastruktur og fysisk udtryk:
Der er allerede gang i gruppen i forhold til
projektet med cykelstien, Anders
kontakter flere og fortsætter arbejdet.

3.
Fremtiden for Landet på Midtfyn
-

Styregruppens organiseringsform, struktur
og medlemmer fremadrettet
Styregruppens forankring og organisering
fremadrettet

En drøftelse af rapporten – v. Lise
Er der noget i rapporten, styregruppen skal tage i
betragtning fremadrettet
-

Fokus på 3 elementer i rapporten, der
overrasker

En kort drøftelse førte til nedsættelse af
en gruppe (AP, Frank, Malene, Jens Peter
og Lise) der skal udarbejde et oplæg, der
skal drøftes på det kommende
styregruppemøde.
Udsættes til næste møde.
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De 3 elementer der skal tages i
betragtning fremadrettet

4.
Kommunikation

Kommunikation er fortsat væsentlig
udfordring, og det er en stor arbejdsbyrde
både at sidde i styregruppen og varetage
en funktion i kommunikationsgruppen.

5.

Siden sidst

6.

Evt.

-

Opsamling fra møde med
Ryslingehallernes bestyrelse,
arbejdsgruppen og repræsentanter fra
styregruppen v. Gunnar

Gunnar og Anders opsætter en skrivelse til
kommunen, som inden udsendelse
rundsendes til styregruppen for
gennemsyn!

-

Opsamling i forhold til stigruppen

Der afholdes møde d. 11.8 i Gislev Hallens
cafeteria med kommunens embedsfolk
vedr. cykelsti.
-

