Landet På Midtfyn
En landsbyklynge
www.landetpaamidtfyn.dk

Landet På Midtfyn

12. styregruppemøde Landet på Midtfyn onsdag d. 9 november Kværndruphallen

Deltagere:
Referent:
Afbud:

Jette, Frank, Gunnar, Lars, Mette, AP, Jens Peter, Malene
Malene
Dan, Lise, Anders, Bjarne
Opsamling på mødet med lokalrådene:
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Landet på Midtfyn vil skabe et stærkt forum for samarbejde
- et forum, der arbejder koordinerende og strategisk med
fokus på hele området.

UDMELDING:
Alle tre lokalråd er positive
overfor samarbejde i Landet på
Midtfyn.
Mødes, samarbejde, inspirere,
udvikle.

På mødet med lokalrådene blev der taget hul på den proces.
- Opsamling vedr. de tilbagemeldinger, der er kommet
- Fremadrettet planlægning
- Styregruppens udmelding til lokalrådene i
forlængelse af tilbagemeldingerne

FORSLAG:
Landet på Midtfyn vil fremover
bestå af to repræsentanter fra
de tre lokalråd,
borgerforeninger, bylaug mm
samt evt. yderligere
interessenter/ressourcepersoner.
Landet på Midtfyn mødes en
gang i kvartalet
Folk i sognet henvender sig til
deres lokalråd, der tager sag
med til Landet på Midtfyn, hvis
sagen hører til i større
sammenhæng. Der kan deltage
en repræsentant fra en
arbejdsgruppe ved pågældende
møde.
De tre lokalrådsformænd er
underskriftsberettigede på vegne
af Landet på Midtfyn.
FORSLAG TIL PUNKTER PÅ
FØRSTE MØDE:
Ramme for samarbejdet
Årskalender – føje vigtige faste
begivenheder ind i fælles
kalender og sælge/uddele
Kommunikation
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Potentielle nye medlemmer
- Roller og kompetencer - hvad er der brug for fremadrettet
og hvor vil de nuværende styregruppemedlemmer gerne
lægge deres kræfter

Jens Peter bliver stillet til
rådighed som ressource af
Fynsland.
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- Rekruttering - er der nogle der skal prikkes? f.eks. på
baggrund af kompetencer eller position og er de små byer
tænkt nok ind?

Have øje for, hvordan vi
engagerer nye personer – vi har
fokus på projekter

Kommunikation - nu og fremadrettet

Jens Peter informerer om ”Rundt
om Ringe” – evt. samarbejde
med dem og koble vores
hjemmesider sammen – Keld
Jakobsen står bag og vender
tilbage til Jens Peter.
Vi tager beslutning om, at vi
arbejder videre for at se om det
er noget for os samt arbejder på
en strategiplan for, om det er
muligt at lave fælles
kommunikation for alle
foreninger i området.

-

Nu - v. Frank

-

Drøftelse af mulige modeller for fremtiden

Frank orienterer om kommunens
og lokalrådets succes med at
være med på Egeskov marked i
år – gentage succesen næste år
med Landet på Midtfyn og
udvide det + gøre det samme på
Heartland og boligmessen i
Odense.
Jens Peter et forslag om, at vi
får skoleelever til at brande
deres lokalområde på Youtubevideoer mm.
Kommunikation kontakter
Mark&Storm og andre lokale
udbydere for at få lavet reklame
materialer – postkort, banner,
t-shirts, reklameskilte i haller
mm
Beslutning: Styregruppen
bevilger beløbet fra
klyngesamarbejdet.
Ide: Postkort som sæsonkort –
have taget billeder i hvert sogn.
Vi reserverer midler til at få en
professionel til at lave en
kommunikationsstrategi for
egnen.
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Arbejdsgrupper – status

Stigruppen: Ikke været muligt at
mødes alle sammen, sætter en
ny dato, hvor de der kan mødes
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Idrætsgruppen – begyndt at
samarbejde håndbold og
gymnastik i Ryslinge og Gislev
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Når projektperioden ophører v. Lise
Lise forventer at trække sig fra projektet ved årets udgang,
der er flere elementer, der skal på plads inden
-
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Næste møde få opsummeret,
hvor vi står og lave en
handleplan.

Økonomi
Udviklingsplan
Evaluering

Evt.
drøftelse af hallernes situation pt.
Entopia – Erik Vind med på møde i det nye år
Have fastsat et formøde inden mødet den 7-12 – Frank
aftaler dato med Lise

BILAG til punkt 1
Jeg er blevet bemyndiget til, at meddele fra Lokalrådet i Gislev, at der er opbakning til vores
organisationsmodel.
Lokalrådet ser frem til, at blive indkaldt til et nyt møde, hvor samarbejdsreglerne kan blive aftalt
nærmere.
Mvh. AP
Lokalrådene samarbejder på tværs på den måde at lokalrådene mødes nogle gange årligt, for
at drøfte, udvikle og koordinere fælles forhold samt for at kunne inspirere og holde hinanden
orienteret om, hvad der sker i de respektive sogne.
Lokalrådene bevarer deres suverænitet, og når de tre lokalråd mødes hedder samlingen
"Landet på Midtfyn”.
Ryslinge lokalråd holdt bestyrelsesmøde den 17 oktober hvor vi drøftede samarbejde med Landet på Midtfyn
Lokalrådet vil gerne bakke op om den model, hvor hvert 3. møde, en gang i kvartalet,
holdes med Landet på Midtfyn og Gislev og Kværndrup lokalråd.
Venlig hilsen
Gunnar Landtved
Kværndrup lokalråd har på foregående styregruppemøde meddelt deres opbakning til det nye samarbejde i
Landet på Midtfyb

