Referat fra aktørmøde 28. april 2016 i Iværksætterhuset
Knap 25 personer til stede.
Referent: Morten Hylleberg

Jens fremlagde referat fra aktørsamtalerne og vi debatterede de punkter, som Jens havde opdelt
samtalerne i og som er detaljeret beskrevet i Oplæg til aktørgruppens debatmøde torsdag 28. april:
1. Lokalsamfundets rolle og indsats ved oprydning og forskønnelse
Bevaringsværdige huse og hvilke farver og bevoksning vil vi ha?
Vi kan hjælpe hinanden men skal også passe på at nogen går helt i stå, for nu kommer naboen og
ordner det!
Vi skal inspirere hinanden og pakke f.eks. skraldeindsamling ind i noget hygge, fællesskab eller
anden form for ’belønning’
Lena og andre medlemmer fra Bylaugets bestyrelse og Jan skriver en side om hvordan en
kampagne kan opmuntre på alle niveauer og gennem diverse medier (Se side 2 i oplægget).
2. Vedligehold af landskab og natur:
Der er mere skrald i naturen i dag end der har været førhen og der er behov for en mere målrettet
landskabspleje.
Stine skriver en side om mulighederne for at få et pænere område (Se side 2 og 3 i oplægget).
Mathias Hansen skriver en side om rationel landskabspleje gennem afgræsning (Side 2 og 3 i
oplægget)
Jakob Kamp og Søren Boye skriver en side om landskabspleje med henblik på at præcisere en
multifunktionel anvendelse af landskabet, samt sikre korridorer og pasning af vejrrabatter
m.m. (Se side 2 og 3 i oplægget)
3. Kommunens rolle:
Vi afventer hvad kommunen svarer på vores forespørgsel. Bylauget og Jens følger op ifølge side 3
og 4 i oplægget)
4. Flere tilflyttere, bosætning og pendling:
En del debat og det blev fremhævet, at værdierne og livsstil er væsentlige og, at vi skal skille os ud
og at Fri og Fro måske kan være med til at være inspiration til ny bosætning.
Lars Christensen og Jan skriver en side om pkt. 4 (Side 5 og 6 i oplægget)
5. Landskab og Naturoplevelser

Sander skriver en side om status på kløverstier og deres potentiale (Side 6 og 7)
Lisbeth Hansen skriver, ifølge anmodning fra Jens, status på cykelstier og hvad der mangler
til fuldførelse af det oprindelige projekt (Side 6 og 7 i oplægget)
Forslag om at et af Peder Villemoes sheltre bruges mere og evt. flyttes et ned til Stokkebjerg skov.
6. Landbrug
Det blev debatteret meget, hvor vigtigt det er at få tilflyttere ud og bo på nogle af de gårde der er til
salg. Nogen mente, at tilflytterne under kyndig vejledning ville kunne dyrke lidt jord, andre mente,
at det kun ville føre ulykke og skilsmisse med sig! Der var dog bred enighed om at det vil være godt
at få noget tilflytning. Nogen mente, at vi skulle skabe nogle gode rammer for at tilflytningen kunne
finde sted, andre mente at dem der vil noget selv må komme og fortælle, hvad de vil og så skal der
nok være nogle ejendomme de kan købe.
Maibritt fortalte om fødevareportalen, som hun er ved at lave.
Søren Boye og Morten Hylleberg skriver de mulige rammer om et landbrugsfællesskab (Side
7 og 8 i oplægget).
Mogens Hansen med hjælp fra søn Mathias, ifølge anmodning fra Jens, skriver rammerne om
et hobbylandbrugsfællesskab (Side 7 og 8 i oplægget)
7. Erhvervsvirksomhed
Kan der laves en kortlægning over erhvervslivet, landbruget m.m. på Egebjerghalvøen.
Helena, anmodes af Jens om at skrive forslag til en kortlægning af erhvervspotentiale på
Halvøen (Side 9 og 10 i oplægget)
Helena, anmodes af Jens om at skrive forslag til en kortlægning af landbrugspotentialet på
Halvøen (Side 9 og 10 i oplægget)
Jens vil anmode Kasper om at uddybe muligheder for praktik og lærlingeansættelse hos
lokale håndværkere og hvordan de administrative procedurer kan centraliseres eller på
anden måde lettes (Side 9 og 10 i oplægget)
8. Skolens betydning og rolle i processen:
Der blev snakket om skolen:
Anders fortalte:
Åben skolen fungerer godt.
6. klasse skal laves meget attraktiv så ingen får lyst til at forlade skolen før de skal videre i 7 klasse.
Her kan lokalsamfundet muligvis spille en større rolle.

Skolen i virkeligheden er en god mulighed for, at folk med alle mulige kompetencer kan komme ind
og give eleverne en dejlig virkelighedsoplevelse eller eleverne kan komme ud til virkeligheden.
Gode erhvervsrollemodeller er en mangelvare!
Anders fik en del input og skriver en side om, hvordan den igangværende proces kan indgå i
undervisningen og nå forældrene gennem børnene samt behov for fysisk udvidelse af skolen.
(Side 11 og 12 i oplægget)
Tiden tillod ikke at drøfte Egebjerg bys rolle og Den lokale strategiske kapacitet.
Alle bedes bidrage med skriftlige forslag, baseret på siderne 12-15 i oplægget.
Det er særligt vigtigt at kommentere om det etiske grundlag for en lokal udvikling samt
Aktørgruppens og Bylaugets rolle i en udviklingsplan for Egebjerg-halvøen.
Alle bidrag sendes til Jens senest 31. maj jhc.skamstrup@gmail.com , hvor de vil danne grundlaget
for en præsentation og paneldebat på det planlagte borgermøde den 7 juni kl. 19 i Forsamlingshuset.
Alle blev opfordret til at drøfte ideer og synspunkter med naboer og sikre et stort fremmøde til
borgermødet.

Referent Morten

