Gudmekongens land
Møde i styregruppen
Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 17.00 – 19.00 Gudbjerg skole
Tilstede: Mogens, Christian præst, Christian S, Mette, Kristine
Fraværende: Pia (syg) Zacharias (ikke belagt at møde idag)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

Referat:
Præsentation af styregruppen. Velkommen til
Mette, Lakkendrup, pædagogmedhjælper,
assistent i Brugsen, idrætsforeningen, Bylauget
(fællesskabsforening)

2. Opfølgning på opgaver fra referat
- Kredsmøder
- andre opgaver

JP – sender invitationer ud til
forsamlingshusene, for at mødes sidst i marts.
Mette og JP – planlægger et møde med
Idræts/kulturforeninger og beboerforeninger
samles til et møde. Møderne afholdes i april.
Christian S. Intet nyt
Christian præst. Intet nyt
Dagsorden til kredsmøderne: Idéudvikling og
samarbejdsmøde
Formålet er xxxx
Landsbyklyngen er xxx
Vi skal tage styring.
Husk at lægge møderne på både Facebook og
website.

3. Borgerundersøgelsen – rapport
(hvis den er færdig så kan vi
gennemgå den)

s. 2 billedet er slet ikke fra vores område, og
bør erstattes med et andet.

Christian S: Afsnit 3.1 – Beskrivelse af de
enkelte landsbyer for stereotypt. Christian S
lavede en formulering sidste gang, som vi
appellere DGI til at bruge. Kristine gensender
tekst.
3.1
…. der ligger 4 herregård. Den fjerde er
Vejstrupgård
Afsnit 3.3:
s. 16 – indexkurve. Det ligner at folk valfarter
væk herfra. Vedhæft Zacharias bemærkninger
og tekst.
s. 17 – ændre værdierne i horisontal kurve. 50 –
150 (hvilket giver en mere blød kurve)
s. 42 … Der er noget forkert i sammentællingen
som skal ændres, eller fejl i formuleringen, som
skal præciceres.
s. 48 – erstat billede med et være levende
billede
Generelt færre billeder af hav, lidt færre billeder
af Hesselagergård – og måske et enkelt billede
af en kirke. Et billede af Gudbjerglund vil være
ønskeligt.
Vi skal efterfølgende bruge rapporten ”i
nedslag”. Det er primært landsbyklyngen der
skal bruge rapporten som arbejdsredskab. Det
skal vi have i baghovedet.

4. Opfølgning på
kommunikationsgruppemødet

Kommunikationsgruppes arbejde består i at
koordinere og formidle den samlede
kommunikation for landsbyklyngen ud af til.
Vi skal have sat det skematisk op – både for
vores egen skyld og de andres skyld.
Hvordan kan kommunikationsgruppen se hvad
deres opgaver er?

Styregruppen giver kommunikationsgruppen et
oplæg til hvordan de kan løse opgaven med at
kommunikere formålet.
Følg styregruppens formål.
Kommunikatiosngruppen har frihed til hvordan
opgaven løses.
Hvad er det styregruppen vil? (Konkret)
Hvad er målet: Vi samvirker
Overordnet mål: Udvikling af lokalområdet
Mission: ”Vi samvirker”
visionerne er alle pindene på papiret
Eksempler: Nogle af de muligheder
klyngearbejdet kan give er:
Vi kan give nogle forslag til hvordan man kan
samvirke
Fx - give eksempler:
1. Skabe netværk mellem
beboerforeninger
2. Samarbejde / sammenlægning mellem
foreninger
3. Erfaringsudveksling
4. Udvikling – herunder bosætning
5. Kortlægning af området – hvad mangler
vi i vores område?
6. Fremtidens frivillige foreningsarbejde
7. Hvordan tager vi imod nye borgere?
8. Hvilke potentialer har vi i klyngen?
9. Kan vi søge penge sammen?
10. Fælles branding
11. Fordeling af ressourcer
12. Områdeejerskab – 41 % bor her pga. af
naturen. Hvad giver det os af
muligheder?
13. Vi vil gerne lære hinanden bedre at
kende – vi kan lave nogen portrætter
Der under er der delopgaver omkring:

1. Kommunikationsstrategi
2. Skriftlig, mundtlig og visuel
kommunikation
Lav et flot skema / præsentation som
Visionspapir.
Kristine + Christian S. laver det sammen. Den
laves færdig til næste møde, hvor vi beslutter
det endeligt.

5. Det videre arbejde – Løse tanker

Vores kredsmøder skal bruges til at indsamle
gode ideer og ønsker til visionsarbejdet.
Kredsmøderne skal samle ”input” til et
stormøde. Der skal afleveres fysisk, visulet
materiale.
Vi bør have i mente at vi skal være færdige
med en strategi for landsbyklyngen d. 31.
december 2018
Er vi uddannet/trænet til at afholde
kredsmøder?
Styregruppen skal formulere den overordnede
vision, og alle borgere skal byde ind med
indhold.

6. . Borgermøder

Vi ”brager ud” med vores kredsmøder. Vi
samler gode historier på kredsmøderne og
derefter laver vi et stormøde for alle, hvor vi
fortæller om alle succeserne med samarbejder /
samvirker.
Fortæl den gode historie ud fra rapporten.
(pressetekst, Facebook, web)

7.
8.
9. Godkendelse af referat
10. Evt
Næste møde: (tid, sted og forslag til
punkter på dagsorden)

Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 17.00 – 19.00
Hesselager skole

Mette Lauritzen

mtlauritzen@mail.dk 28 25 13 72

