Noter til styregruppemøde 8.11.2017
Afbud: Tylstrup og Ajstrup
Ad1) Siden sidst
•
•

Lasse har kontaktet evt. sponsor om præmie til borgerundersøgelsen, men har fået negativ svar.
Langholt er kontakt mht. fortsat deltagelse i klyngesamarbejdet. De vil vende tilbage, men har ikke
gjort det. Fremtidig korrespondance om klyngesamarbejdet stopper fra nu og Langholt-området vil
ikke indgå i dataindsamlingen i forbindelse med kortlægningsprocessen.

Ad 2) Afklaring af geografisk område for borgerundersøgelsen mm.
•
•
•

Afgrænsning:
Sognegrænserne bruges som afgrænsning for borgerundersøgelsen, dvs. Sulsted, dvs. Ajstrup,
Sulsted, Vodskov og Hammer sogne indgår.
Målgruppe: borgere over 16 år. Ikke erhverv eller sommerhuse mv.
Forslag om, at spørgeskemaet kan suppleres med fokusgruppeinterviews med erhvervsråd,
skoleelever på overbygning. Styregruppen laver dette.
Spørgeskemaet blev gennemgået og forslag til rettelser blev noteret. Lisbeth tager kontakt til DGI
om ændringsforslagene.

Ad.3) Drøftelse af ”vores” spørgsmål til spørgeskemaet
Tillægsspørgsmål:
•

Infrastruktur – spørgsmål vedr. interne kollektiv trafik, cykelstier, trinbræt i Sulsted, mobildækning i
bakkerne, bredbånd, andet (alternative svarmuligheder samt prosatekst-mulighed)

Forslag til tillægsspørgsmål, der skal arbejdes videre med:
•
•
•

Unge Frivilligt arbejde – hvad kunne du godt tænke dig at deltage i (Kultur, natur og outdoor, idræt og
motion
Erhverv – køb af lokale råvarer (frugt, grønt) på markedsdage, vil du benytte dig af det hvis du
kunne?
Styregruppens hjemmeopgave:
o Tænk videre over de 3 ovenstående forslag og tema for spørgsmålet/formulering heraf.
o Tænk over om der er andre emner, der er relevante.

Følgebrev – udkast udleveret på mødet:
•

Kan sendes ud på hjemmesider, maillister i lokalområdet og dele af teksten kan bruges i flyer
Styregruppens hjemmeopgave:
o
o
o
o

Tænk over hvad, der skal stå i brevet.
Kom med forslag til 4-5 konkrete eks. på samarbejdsemner, som kan nævnes i brevet.
Teksten må ikke være så lang som i udkastet.
Medbring input til næste møde.

Ad.4) Tidsplan for borgerundersøgelsen og evt. nye initiativer til synliggørelse heraf
•

Borgerundersøgelsen gennemføres efteraftale med DGI i perioden 9. januar til 6. februar 2018
Se i øvrig bilag (vedhæftet) med oversigt over deadlines mv. fra DGI

Forslag til aktiviteter inden og under borgerundersøgelsen - Styregruppen
•
•

Forslag om etablering af et Task force, der kan rykke ud i spørgsskemaperioden – 9/1 – 6/2 2018
Forslag til sponsorater af præmie:
o 4 billetter til Fårupsommerland og eller Nordsøcentret
o Gavekort til Musikkens hus.
o Nymarksminde-ophold
o Tillægspræmier – samrådssponsoreret kurve á 500 kr. pr. samråd
Styregruppens hjemmeopgaver:
• Lasse undersøger vedr. eksterne sponsorater
• Alle afklare i eget samråd om sponsorat 500 kr.

Forslag til aktiviteter inden og under borgerundersøgelsen – Kommunikationsgruppen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artikel i Vodskov Avis (Kommunikationsgruppen)
Tekstklip fra følgebrevet (se Ann-Sophies oplæg) sættes på lokale hjemmesider, maillister, facebook
mv, - opfordre til at videresende (Tekstklip laves af kommunikationsgruppen)
”Valgplakater”-> flyers til omdeling ved arrangementer
Infoskærm i Vodskov Idræts og kulturcenter med Rundt om Hammer Bakker (materiale fra
Kommunikationsgruppe)
Sulsted Brugs’ skræm (materiale fra Kommunikationsgruppen)
Kirkebakke Skovbo juletræssalg (Kommunikationsgruppen laver tekst)
Brødland juletræssalg (Kommunikationsgruppen laver tekst)
Refleksbrikker med hjemmesiden påtrykt og ”Rundt om Hammer bakker – stærkere sammen” til
uddeling til skolebørnene – (kommunikationsgruppe undersøger??)
Skolernes intranet kan bruges til info (kommunikationsgruppen laver tekst)

Styregruppens hjemmeopgaver:
•
•
•
•
•

Erling undersøge ved Vodskov skole om man må. Må man sender han info til Per, Lasse og Frederik,
som derefter kontakter deres skoler
Per undersøger om flyers må deles ud ved Kirkebakke skovbo
Brødland juletræssalg – Lasse og Per undersøger om flyers må deles ud
Sulsted Brugs’ skræm – Frederik sætter på
Infoskærm i Vodskov Idræts og kulturcenter– Erling sætter på

Ad. 5) Eventuelt
Intet

Næste møde: 22. nov. kl. 19.30 i Sulsted Aktivitetscenter (Frederik booker og sørger for forplejning)

