Tak for det flotte fremmøde og
engagement på borgermødet

Kære alle

Mange tak for det flotte fremmøde og det store engagement på borgermødet i tirsdags.
Vi var 33 aktive borgere samlet og kom tilsammen frem til nogle rigtig spændende idéer, som vi vil
arbejde videre med.
Vi fik også spændende oplæg af Skoleleder Anne-Marie
Jacobsen, Kim Hemmingsen fra Langebæk Alliancen og Johnny
Nielsen fra Rema 1000.
Anne-Marie fortalte om principperne bag samskabelse og gav udtryk
for at Kulsbjerg Skole er meget interesseret i at deltage aktivt i
udviklingen af nye initiativer i lokalområdet. Det har for eksempel tidligere været aktive i det
succesfulde projekt Mern Ådal, som har samlet foreninger og borgere om at skabe et helt unikt
tilbud til borgere i alle aldre.
Johnny fortalte om de aktiviteter Rema 1000 allerede har været med i. Blandt
andet fastelavn i gymnastikforeningen som var en bragende succes de glæder sig til at gentage
næste år. Der kom 200 mennesker sidst og næste år er målet at få endnu flere lokale til at møde
op og bakke op om arrangementet. Derudover fortalte Johnny at man endelig skulle komme til ham
hvis man havde idéer man ønskede opbakning til eller måske havde forslag til arrangementer som
kunne afholdes på butikkens parkeringsplads eksempelvis.
Kim fra Langebæk Alliancen fortalte om foreningens arbejde og de aktive ildsjæle som yder en
indsats for idrætslivet. Han opfordrede til at man kom med idéer til hvordan man kunne skaffe
bedre vilkår for foreningslivet i form af lokaler eller bedre brug af de ressourcer som allerede er
i lokalområdet. Kim har mange års erfaring med at engagere erhvervslivet i foreningernes
aktiviteter og al den erfaring vil være utrolig brugbart i det videre arbejde med at få nye
aktiviteter sat i gang.
Alle tre oplægsholdere havde et klart budskab:
Kom til os. Vi vil gerne være med til at udvikle området sammen med jer. Lad os blive bedre
til at samarbejde så vi kan få nye spændende initiativer realiseret sammen!
Borgermødet mundede ud i en opbakning til at invitere til lignende møder og arbejde videre med
forslagene til aktiviteter.

Hør Peter Birch fortælle om Borgermødet i Stensved og hvad han tænker et næste skridt på
vejen til at få virkeliggjort de mange aktivitetsforslag.

Klik på billedet for at afspille filmen.

Her er listen med forslag
Disse aktiviteter var der interesse for. Spil gerne ind med feedback til listen og meld dig, hvis du
gerne vil arbejde med at gøre et af tiltagene til virkelighed.
•

Unge værested

•

Åben hal til aktiviteter (et tag uden sider)

•

Shelters

•

Street, Bænke, Parkour.

•

E-Gamers

•

Byggegrunde

•

Samlingssted

•

Få gang i informationskanalen

•

Sammenhold – Koordinering - Forum/Undergrupper

•

Sætte arrangementerne som allerede foregår ind i et årshjul

•

Uddelegering

•

Tiltag for børn

•

Projekt hold din by ren

•

Fællesspisning

•

Korps af frivillige

•

Foreningens dag!

Mange Hilsner
Jette Rosenberg
Formand for Stensved og omegn lokalråd

