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11. styregruppemøde mandag d. 12. september kl. 19-21 Trunderupsdongsvej 24 Kværndrup

Deltagere:
Referent:
Afbud:

Malene, Jens Peter, Anders, Dan, Frank, Jette, Bjarne, AP, Gunnar
Lise
Mette, Lars
Orientering fra formanden
Malene er blevet ringet op af Jens Elmgren, der forventer, at
arbejdet for en cykelsti får et positivt udfald. Han forventer, at
der etableres en cykelsti i 2017 eller 2018. Der er dog først
endelig klarhed efter budgetforliget d. 12. oktober.
AP og Bjarne holder fast i arbejdet med cykelstien. Jens Peter
sikrer at der er koordinering mellem arbejdsgruppen og
kommunen.

1.

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

Kommunikationsgruppen gør en pressemeddelelse klar til det
kommende møde.
s. 16-17 Fokus på historien og de kulturtræk, der er i området.
Både det der samler området og som kan danne baggrund for
fortællingen om Landet på Midtfyn (at man stod sammen og tog
ansvar - det vil vi også gøre nu) og det som er individuelt for de
tre samfund (jf. også Landet på Midtfyns vision om forskellige
moderne landsbysamfund).
s. 27-28 Fokus på foreningsliv og fritidsaktiviteter.
Et styrket foreningsliv og et bredt udvalg af fritidsaktiviteter er
med til at bevare muligheden for et aktivt liv med høj livskvalitet
på landet.
I rapporten er der resultater, der peger på, at der er behov for at
arbejde med det område: at styrke udbuddet af aktiviteter (der
er lister med forslag), samarbejde på tværs og slå hold sammen
og dermed styrke kvaliteten i de enkelte tilbud.
Rapporten peger også på, at der er en høj grad af mobilitet
blandt borgerne, mange er villige til at transportere sig for at
deltage i fritidsaktiviteter.
s. 25 Involvering
De stærkeste landsbyklynger opstår af et motiveret og engageret
civilsamfund – der er brug for opbakning til og involvering, hvis
samarbejdet skal vokse.
Rapporten fastslår, at mange kommer i gang med frivilligt
arbejde, fordi de bliver personligt opfordret. Udfordringen kan
være at blive helt klar på, hvad man står for og, hvad der er brug
for (kompetencer). I Landet på Midtfyn er der gang i den
afklaring.

2.

Kort status arbejdsgrupper

Lise har desuden samlet op på kommentarer til Sekretariatet
(lokale billeder, skarpere perspektivering, pixieudgave)
Infrastruktur og fysisk udtryk: AP og Bjarne holder fast i
infrastrukturgruppen (den gruppe der pt. har arbejdet med
cykelsti)
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Erhverv: Lise har været i dialog med en borger fra Ryslinge
(kontakt-oplysninger findes i dropbox under erhverv), som gerne vil
arbejde for, at der kommer fibernet i Gislev. Det bliver der også
arbejdet med i Fynsland, Jens Peter ser om han kan skabe en
sammenhæng.

Fællesskab: Malene har kontaktet Torben, som indkalder gruppen
fællesskab.
Natur, kultur og idrætsliv
Jens Peter har indkaldt gruppen til d. 19. september – hans fokus
vil være at få etableret grupper indenfor de områder, der er
interesse for.
Der vil sikkert blive etableret en sti-gruppe: her tager Anders del.
Der vil sikkert blive etableret en idrætsgruppe: her tager Dan del.
3.
Kommunikation

Det seneste møde blev aflyst, da der var stort frafald blandt
deltagerne.
Siden der er ændret i udtrykket op hjemmesiden er der færre
besøg. Men der er også gode takter, da der er flere, der kontakter
Frank og beder om at få deres aktiviteter på siden.
Jens Peter fortæller, at kommunen pt. også undersøger
forskellige typer kommunikation og -kanaler. Han arbejder på at
sikre, at Landet på Midtfyn kan fungere som pilotprojekt, hvis der
skal afprøves noget.

4.

Fremtiden for Landet på
Midtfyn v. Malene

Drøftelse af fremtidig organisering og forankring:
Hvordan kan Landet på Midtfyn være med til at skabe et stærkt
forum for samarbejde – et forum der arbejder koordinerende og
strategisk for hele området - og er der opbakning til et forum for
samarbejde?
Det er en proces, der skal tages hul på - og der skal inviteres til
dialog. En i den sammenhæng viser drøftelserne internt i
styregruppen, at det er vigtigt, at styregruppen er skarp på
formuleringerne omkring fremtiden.
Beslutning:
Styregruppen arbejder videre med at sætte ord på:
1) fortællingen (hvad, hvorfor og hvordan): Malene
2) en mulig model for organisering: AP og Bjarne
3) positionsanalyse og optakt til dialog med aktører i området
Jens Peter og Lise

5.

Evt.

Alt sendes rundt inden næste møde
Kværndrup arbejder sammen med kommunen om at markedsføre
byen ved Egeskov marked. Det drøftes om det giver mening, at
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markedsføre Landet på Midtfyn. Det besluttes, at det er for tidligt,
da der endnu ikke er udviklet materiale, der kan understøtte
markedsføringen.

Næste møde er d. 10. oktober

