Lokalråds-møde den 2/5 2018
Kommunikation:
Vi skal blive bedre til at kommunikere internt, men samtidigt holde fokus på det, der lykkes. Al information
til kommunen, skal runddeles til alle.
Økonomi:
Et stort underskud er vendt til et overskud på 6.000. Mobilepay er oppe at køre, og der er samlet 7.000
kroner ind. Vedligehold på hjertestarteren har Carsten fået Bamsebo til at betale, ligesom han snart har
fundet frivillige til at sætte julebelysning op. Han arbejder på at få sponsorat på julebelysningsudgifterne.
Carsten foreslår at en del af pengene skal ud og arbejde, når vi skønner der er behov for det.
Uddeling af flyers: Vores indsamlings flyer, skal finpudses og husstandsomdeles. Omegnsbyerne skal flettes
ind, og indsamlingskampagnen skal også rettes mod de mindre byer. Carsten tager en snak med UIF/Ole om
en uddelingsaftale. Herefter skal der fokuseres på virksomheder. Vi skal finde måder at anerkende disse
bidrag på, (Billeder, diplom mm.)
Årshjul:
Carsten har lavet et årshjul over de arrangementer/tiltag/opgaver, der er i området.
UIF og andre foreninger skal fodre os med informationer til kalenderen. Men de skal også støtte økonomisk
op om lokalrådet. Vi kan komme ud til mange.
Ide om at vi i marts laver en workshop, hvor alle foreninger kan komme med ideer til kommende
budgetforhandlinger. ”Intrasantmøde”. Vi skal her også fokusere på de mindre byer, og de foreninger som
vi kan samarbejde med der.
Thomas, Thorbjørn, Tommy og Carsten arbejder videre med ideen.
LAG-Midler:
Anne Mette har snakket med Mette Risager om ansøgninger til LAG midler.
Ansøgningsfrist september: Der skal søges mindst 100.000 kroner. Vi afventer og ser hvad der kommer fra
kommunen mht. åbad. I morgen er der møde med kommunen og Dannebroplads-udvalget. Her får vi status
på de fra kommunen lovede indsatser. Mange borgere efterlyser status og deadlines på dette. Vi
kommunikerer dette videre til borgerne gennem Thomas.
Info stativ:
Thomas efterspørger det kulturby-stativ. Kan vi få det, kan vi effektivt informations/annonceringsværktøj.
Heidi spørges om dette på Dannebropladsmødet.
Arbejdsgrupperne:

Der er en god proces i gang i alle grupper. Natteravne gruppen er ved at danne en forening i samarbejde
med hoved organisationen i Kbh.
Næste møde:
Tirsdag den 26/6 klokken 19.00 på skovbakkevej 12. Carsten Juul og Brian sørger for kaffe og kage.
Eventuelt:
Thomas spørger til om der kan laves en billigere løsning med åbad, lignende det, der er lavet i Bjerringbro.
Hvad er status på forundersøgelsen.
Der spørges ind til dette på mødet med Heidi. Der efterspørges datoer, så vi ved hvornår vi skal rykke, søge
penge eller omformulere/nedskalere projektet, så der kommer noget indenfor relativ kort tid. Efter
sommerferien arrangerer vi et opfølgningsmøde med kommunen. Vi skal presse på for at holde
momentum.
Fejring af trækstien:
DN og lokalrådet skal på banen, når forbindelsesstien/pramdrager stien er færdiggjort.
Ideer: Bådtransport til Bamsebo fra Marinaen, hvor der er grill og salg af pølser. Tiltag og aktiviteter på
båsene langs stien. Salg af Ulstrup snaps, fiskeri, fiskerørebassin, aktivering af spejdere mm.

