Referat af projektmøde d. 3. juni kl.19 i Præstegården
Deltagere: Charlotte Kaa, Kristian Eriksen, Vagn Hauge, Erik Lundbye, Karsten
Barsøe, Elisabeth Serena, Bjarne Guldager, Kim Lundgreen, Sven Hansen, Bjørn
Nielsen, og Karen Rosalina Andersen.
Afbud fra Vibeke Ditlevsen, Jørgen Lomborg, Per Knudsen, Jørgen Sikker Hansen og
Niels Bjerg.
Formålet med mødet var, at arbejde videre med udgangspunkt i mødet med Ole
Glahn d. 20. maj, hvor de projekter der var mest tilslutning til, erhvervscenter,
grusgrave til natur/kultur, naturbørnehuset / borgerhus, hønemor, naturstier, skulle
undersøges og gennemdrøftes mere detailjeret. Ud fra denne analyse skal vi vælge 23 projekter der går videre til mere dybdegående analyser og afgrænsede
projektbeskrivelser med henblik på evt. ansøgning til Landdsitriktspuljen.
Elisabeth gjorde rede for SWOT analysen (forbogstaver fra engelsk: styrker,
svagheder, muligheder og trusler).
Alle 6 projekter, analyseres i hele gruppen ud fra en brainstorming.
Resultaterne er vedhæftet.
De tre projekter blev valgt ud fra: Hvad skaber liv i landsbyen, de fire ”plusord”,
arbejdspladser, nye aktiviteter, netværksdannelse informel/formel samt lokalt
forankret, og en fælles vurdering af SWOT analysen.
Derefter blev der dannet grupper, der arbejder videre med projekterne. Elisabeth og
Karsten vil deltage på det første møde i gruppen og vil her præsentere andre
analysemodeller, der går mere i dybden, til hjælp til det videre arbejde med at
afgrænse og afklare projektet til ansøgningsfasen. (Hvornår sender vi noget til
Karsten Lægdsmann?? Ref.)
De tre projekter blev:
- Erhvervscenter: Erik, Kim, Bjarne og Karen. Erik er tovholder.
- Naturstier / hønemor: Bjarne, Kristian, Sven. Bjarne er tovholder
- Natur-Børnehuset / Borgerhus: Sven, Charlotte og Elisabeth. Sven er tovholder.
Det er tovholderne der sørger for at indkalde til møde.
Grusgravprojektet vurderes til et længere perspektiv, men Kim og Karen vil så småt
lave forarbejde til en senere runde.
Grupperne opfordres til at kontakte ildsjæle i medlemskredsen til at supplere gruppen.
Bjørn meddeler, at kommunens ejendomskontor er flyttet til Udvalget for teknik og
miljø. Bjørn kan indkaldes som konsulent, hvis grupperne skulle få brug for hans
kompetencer som medlem af Udvalget for teknik og miljø.
Evaluering af mødet: Idéopbyggende i stedet for meningsudvekslende. Meget
resultatorienteret, men det var fint, vi har i fællesskab fået processen videre.
Referent Karen
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