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LU-møde

Markedsførings workshop
referat 3. maj, 2016, Børneuniverset, kl. 1900.
Tilstede:
Poul-Erik Brandt (LU), Jakob Vedel (LU), Helge Iversen (Flygtninge), Lisbeth
Iversen (Flygtninge), Anne Marie Klausen (Bosætningskonsulent), Gert
Rasmussen (Fjelsted Borgerforening), Mads Winther (Fjelsted Borgerforening),
Rasmus (nevø), Lars Hviid (Trafikgruppen), Gitte Andreasen (Trafikgruppen,
Harndrup Forsamlingshus), Jørn Jørgensen (Harndrup Forsamlingshus, Harndrup
Borgerforening, Skolens Fællesbestyrelse), Anker Pedersen (Afdelingsleder for
Regnbuen og Valhalla, Brugsen), Else Hansen (Leder Børneuniverset), Helle
Hartmann Sørensen (Skolens Fællesbestyrelse), Alex Kenneth Hansen (Fjelsted
Forsamlingshus), Mogens Nielsen (Pensionist Foreningen)

1. Velkommen.
a. Poul-Erik Brandt bøde velkommen som formand for LokalUdvalget og deltagerne
blev præsenteret.
b. Jakob Vedel gav en overordnet fremstilling af formålet med workshoppen.
2. Baggrund:
a. Lars Hviid fortalte om et møde i Ejby vedr. bosætning i fremtiden:
a.i. Der er en tendens til udflytning fra de større byer, specielt børnefamilier.
For at fange disse skal vi være klare over at de ser efter:
a.i.1. SKOLE
a.i.2. INDKØB
a.i.3. INFRASTRUKTUR, HERUNDER BUSSER, VEJE ETC
a.i.4. GRØNT, FÆLLESSKAB, NATUR
a.ii. Det kræver egne fyrtårne der er unikke for vores lokalområde.
b. Anne Marie Klausen: at få mennesker til at SÆTTE BO!
b.i. Husk at indgangen til alle vores lokalområder sker som området
Middelfart, det er op til os at synliggøre vores ”egne små perler”. Anne
Marie har gode erfaringer med lokale ”ambassadører” til at vise rundt i de
enkelte lokalområder.
3. Diskussion:
•

Ejendomsmæglerne siger: ”gør noget, alt kan bruges!” (Lars)

•

Vores udviklingsplan (http://fjelsted-harndrup.infoland.dk/wpcontent/uploads/Udviklingsplan-Fjelsted-Harndrup_20140616.pdf) er guld værd: vi
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praler med vores lokalområde i den. Den er et godt arbejdsredskab – den burde
bearbejdes til en PIXIE-udgave. (Gitte)
•

Der er startet en ERFA-gruppe i kommunen vedr LokalUdvalgenes brug af de
digitale medier. LU skal meget mere linke mellem de forskellige medier: fra
facebook til hjemmesiderne (også kommunens). Giv besked til Anne Marie når der
er noget specielt, smukt, nyt etc. (Anne Marie)

•

Kommunen bør lægge alt materiale ind på “Bosætningsportalen” så det findes
digitalt. (Mads)

•

Middelfart kommunes hjemmeside har link til alle LU’s hjemmesider. Og kan vi
skaffe en ung/nytilflyttet familie der vil stå frem og fortælle om hvorfor de valgte os
kan deres historie lægges ind, det vil fremme hele Middelfart området. (Anne
Marie)

•

Googles Adwords bruges ikke af kommunen. (Anne Marie)

•

Kommunens facebook-profil vil meget gerne linke til lokale grupper. (Anne Marie)

•

Velkomst møder for nytilflyttere (som i Båring/Asperup), men vi får kun info om
tilflyttere der kommer udefra kommunen. Vi vil også gerne vide hvem der flytter til
os fra internt i kommunen. Bårin/Asperup har 4 årlige velkomstmøder! Kommunen
holder velkomstmøder hver den 1. fredag i måneden på Cafe Razz.

•

Spørg en teenager om hvad der er godt HER! (Mads)

•

Helge Iversen fortæller om Mentorordningen (for flygtninge): 3 unge ( 33, 21 og 19
år). Det er helt fra start med ALTING. En er i praktik i brugsen. Køkkenhave på IBFgrunden? Der ER kulturforskelle, bl.a. overholde aftaler mht tid.

•

•

Boliger til flygtninge?
•

Standarden skal være god

•

Der mangler lejeboliger!

•

Helge giver gerne kontakter til lejeboliger videre!

Har du et problem? : Bank på hos naboen og spørg om de vil hjælpe! Vil gerne
have Bosætningskonsulenten med på rundtur. (Gert)

•

Gert og Lars sender eksisterende materiale og billeder til ”Middelfart – Grøn
Komune”.

•

Vi skal gøre en indsats på facebook-gruppen ” Hva' så Fjelsted-Harndrup”
(https://www.facebook.com/groups/17976736429/). Alle lægger nyheder op!

•

Materiale til ejendomsmæglere: Borgerforeninger, folder fra Skolen, en overordnet
folder – hvem? – lokaludvalget indkalder!

•

Finansiering: Henvisning til ”venlige” banker! Kan huse lejes før køb?

•

Søge bolig via Facebook, læg link ind på Middelfart Facebook
(https://www.facebook.com/groups/5289184954/) som sælger/udlejer.
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•

Målgrupper? Børn / 50+ /Senior. Lokale historier – læg på app’en ”fra landsby til
landsby” (http://alledanskeapps.dk/iphone-ipad/reference/vandring-%E2%80%93fra-landsby-til-landsby-coflwkg.html). Videoer fra lokalhistorisk arkiv. Geocache ved
Harndrup Kirke og Fjelsted Speedway.

•

”Kend din nabo” i Fjelsted: tag naboen med til grill arrangement den 4. juni!

4. Opfølgning:
a. Fjelsted-Harndrup Lokal Udvalg indkalder til opfølgning den 10. august.
b. Forårets sidste LU-møde er den 31 maj. (der kom 2(!!))
5. Diverse:
a. Onsdagskaffe i præstegården mellem kl 15 og 17

6. Deltager liste:
Helle Hartmann Sørensen, billesboellevej9@gmail.com
Jørn Jørgensen, jej@haugevvs.dk
Anker Pedersen, anker.pedersen@middelfart.dk
Else Hansen, else.hansen@middelfat.dk
Jakob Vedel, LU@vedelshaver.dk
Poul-Erik Brandt, pebsite@live.dk
Helge Iversen,
Lisbeth Iversen,
Gitte Andreasen, gitteandreasen@live.dk
Anne Marie Klausen, annemarie.klausen@middelfart.dk
Gert Rasmussen, gert5463@gmail.com
Mads Winther, Madswinther@cool.dk
Lars Hviid, fam.hviid@gmail.com
Mogens Nielsen, kimo@nielsen.mail.dk
Alex Kenneth Hansen,

Referent: Jakob Vedel, den 1. august 2016 (ups)
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