6/3 Lokalrådsmøde:
Afbud: Flemming Hess
1) Referatet fra workshoppen blev godkendt. Der er et godt skriv i MJA. Favrskov Posten og Bjerringbro Avis
vil gerne have et skriv.
2) Marie Cecilie Friis fra Frivilligcenter Favrskov vil gerne komme til næste møde og fortælle om
foundraising mm. Der er kommet 5.000 fra Danske Bank Fonden i Ulstrup. Der er skrevet en takkehilsen fra
lokalrådet gennem Ole og Klavs. Pengene er mere eller mindre målrettet julebelysning!
3) Økonomi: Første indsamlingsdag er godnatidræt 23/3. (Thorbjørn, Thomas og Carsten Christensen er
tovholdere) Anden indsamlingsdag er lørdag (7/4) (Tommy og Carsten Christensen er tovholdere på denne
dag) Der er loppemarked i hallen, hvor vi kunne samle penge ind til lokalrådet.
Vi har brug for en appetizer, der kan deles ud, og som oplyser folk om rådets arbejde, drift af hjertestartere
mm. Helt konkret, hvad går de 100 kroner til. Hvad har vi udrettet og hvad vil vi fremadrettet. Thomas og
Charlotte producerer materialet. Karsten C. snakker Klaus om at skaffe en mobil med mobilepay. Karsten
snakker med Dines, så der er styr på det. Vi indsamler kontaktoplysninger på indbetalere, således at vi kan
spørge igen. Karsten har måske en bod, som vi kan benytte til indsamling.
Søren Gade oplyser, at deadline til ansøgning til kommunen er 19/4. Det der giver mest for pengene, er det
vigtigste kriterie fra kommunen. Vi skal søge penge til at få en facebook kampagne op at stå. Herunder
markedsføring. Vi skal tænke i 8860, ikke kun i Ulstrup.
4) Arbejdsgrupper:
Branding arbejdsgruppen: Thomas Søby, Carsten Christensen, Thorbjørn Lager. Vi indkalder til
miniworkshop (Nis og Frank Hegewald, Charlotte mfl.) Kommunen har en proces i gang omkring branding af
Ulstrup. Dem skal vi benytte os af i den videre proces. De kan sprede vores film og materialer. Men vi vil
kunne producere de autentiske og bedste film. (Første møde 9.30 på lørdag d. 10. marts)
En lokal projektgruppe: som samarbejder med udvikle og facilitere nuværende og kommende projekter i
Ulstrupområdet, herunder færdiggørelse af trækstien og Dannebropladsen. Anne Mette, Carsten Juul.
En gruppe omhandlende initiativer for børn og unge:, som skal blive et aktivt bindeled til de unge i Ulstrup
og omegn og til Ulstrup Skole. Konkret skal der til en start, arbejdes for en natteravne ordning. Tommy og
Brian er tovholdere.
Drift og Økonomi: et udvalg til at styre driften og genere midler:
Carsten undersøger hvordan vi kan minimere drift af hjertestartere.
Ole Piil og Anne Mette deltager i brugergruppernes møde angående ny placering.
Thomas laver en lukket facebook-gruppe til lokalrådet.

Fotografering lørdag den 10. marts kl. 15.00 ved Dannebropladsen.
(Næste lokalrådsmøde er onsdag den 2. maj klokken 19.00)

