Referat af Borgermøde
- onsdag d. 26. april 2017
På Stokkebækskolen Gudbjerg
1) Velkommen – tankerne for mødet, det vi gerne vil v. Tanja Siehr og Kristian Greve
Tanja Siehr og Kristian Greve bød velkommen til mødet og beskrev tankerne bag indkaldelsen:
At det er en opfølgning på borgermødet i forsamlingshuset d. 08. februar og på efterfølgende
møde i Præstegården d. 15. marts, hvor der kom konkrete forslag til arbejdsgrupper som har til
formål at udvikle og promovere Gudbjerg området. Til glæde for de der bor her nu og som et led i
at styrke bosætningen.
1.1)
Lukning af landsbyrådet v. Kristian Greve
Kristian oplyste at Landsbyrådet er sat på pause indtil der er klarhed om der bliver oprettet
grupper/ andet der kan overtage Landsbyrådets arbejde.
2) Allan Kolding fortæller kort om Dagli’ Brugsens planer
Der er købt to ejendomme på det modsatte hjørne af der hvor Dagli’ Brugsen ligger.
Der er indledt forhandlinger med OK om anlæg af vaskehal.
Der er tanker om at bygge ældreboliger med tilhørende fælleshus.
Dette fælleshus kan evt. ud over at blive brugt af beboerne i ældreboligerne, bruges til forskellige
formål. Unge kan spille PC spil sammen. Der kan måske komme sagsbeh. Fra borgerservice en
gang imellem, som service til specielt ældre borgere. Man kan måske få en bank til at sende en
bankrådgiver ud en gang imellem.
Noget af arealet kan måske bruges som byens torv med de muligheder det giver.
Alt er ”på tegnebrættet” intet er besluttet.
Allan melder ud når der er nyt at fortælle.
3) Præsentation af forslåede emner v. Tanja Siehr
Tanja beskrev de foreslåede grupper og de muligheder der kan være med arbejdet i grupperne.
Og lagde vægt på at det naturligvis er de borgere der melder sig til at deltage i arbejdet i
grupperne der beslutter hvad der konkret arbejdes med og hvordan det skal foregå.
3.1)
Forslag til andre emner/ arbejdsgrupper
Der kom ikke andre forslag.
3.2)
Leif Sundberg orienterede om Klyngesamarbejdet.
Leif Sundberg har sammen med Allan Kolding deltaget i forberedende møder til
Klyngesamarbejde, som i dette tilfælde handler om et samarbejde mellem Gudbjerg/ Gudme/
Hesselager, med det formål at de forskellige styrker i der er i de tre områder til at fremme tiltag
som vil være til gavn for områderne.
Ideen til Klyngesamerbejde mellem områder er kommet fra DGI og Realdania som også yder
tilskud til konsulentarbejde mv.
Man ansøger DGI/ Realdania om støtte til et lokalt Klyngesamarbejde.
Ansøgning fra den lokale gruppe er godkendt. Det kommende arbejde kommer til at bestå i at
udarbejde kontrakt for samarbejdet.
SVB Kommune er orienteret om ansøgning og siger god for at arbejde videre med planerne.

3.3)
Tilmelding til arbejdsgrupperne
Grupperne ser indtil videre sådan ud.
Der er stadig mulighed for at tilmelde sig én eller flere grupper.

Ungdomsmiljø
Mikkel Nielsen: MNI@fjernvarmefyn.dk tel: 40929368
Ole Hansen: olehansen@privat.dk

Bosætning:
Kristian Greve: kristian.greve@svendborg.dk 24874996
Palle Fischer: pallefischer@mail.dk tel: 21430011
Mark Nielsen: 121178.mn@gmail.com tel. 26244443
Jens Munk: jens.munk@svendborg.dk

Torv:
Tanja Siehr: tanja-siehr@hotmail.com
Kenneth Christensen: kl_chri stensen@hotmail.com

Hjemmeside:
Anker Jensen: aa.j.fille@gudbjergmail.dk
Mogens Stampe: mogs@pc.dk tel: 51867230
Kristian Greve
Katrine Tangaa katrinetangaa@icloud.com 71703598
Pernille N. Dam natte-stad@hotmail.com
Stine Winther
Birgit Bak

Velkomst tilflyttere:
Palle Fischer

Katrine Tangaa

Infrastruktur:
Pernille Nattestad Dam:
Palle Fischer
(Mikkel Nielsen)

Landsbyklyngesamarbejde:
Leif Sundberg: leif@lea-sundberg.dk
Allan Kolding: allan.kolding@daglibrugsen.dk
Anita Junge:
Mette Lauritzen:

3.4)
Økonomi: hvordan kan der samples penge ind?
Forslag om at lave loppemarked.
Øvrige planer vedr. økonomi udsættes til det er besluttet hvordan gruppernes arbejde bindes
sammen.
4) Præsentation af overvejelser om organisering v. Tanja Siehr
Udarbejdelse af planer for organisering udsættes til et møde hvor gruppernes medlemmer har tid
til at drøfte emnet.

5) Planlægning af første møde i grupperne, onsdag d. 10. maj kl. 19.00 v. Kristian Greve
Dette møde er flyttet til mandag d. 08. maj kl. 19.00 i Stokkebækskolen Gudbjerg.
5.1) Udveksling af information/ kontaktoplysninger i grupperne v. Kristian Greve
Kristian samlede oplysningerne ind.
6) Uanset hvordan formen for organiseringen skal være, skal der planlægges en beskrivelse
af formål, drøftes etablering samt hvordan vi kommer videre v. Kristian Greve
Arbejdet med dette bliver drøftet mellem gruppernes medlemmer ved kommende møde/ møder.
7) Tak for i aften og husk at dele budskabet og inddrag jeres netværk mv. v. Kristian Greve

