Referat af ”opfølgningsmødet” onsdag den 15. marts:
Efter velkomst og fællessang tog vi lige en ”runde”, og til stede var:
Finn Hestbech Jensen, Tut Westergaard, Niels Højgård fra Skakklubben, Tanja Siehr, Pernille Dam,
Kristian Greve, Mary Winther, Allan Kolding, Christian R. Hartmeyer-Dinesen, Henrik Slot, Leif
Sundberg, Palle Fischer, Mogens Stampe, Mikkel Nielsen, Peder Jensen og Arne Ploug.
Hjemmesiden/facebook:
Kontakt til Hjemmesiden: kontakt@gudbjerg.nu
Redaktionen: Birgit H. Bak, Anker Jensen, Niels Højgård, Stine Winther og Mogens Stampe.
Webmaster: Frank Andersen, Kværndrup – mail@kvaerndrup.info
Niels Højgård trak sig ud af redaktionen, men fortsætter med at skrive.
Pernille Dam og Kristian Greve vil gerne være med til videreudviklingen af hjemmesiden.
Forslag til hvordan der kommer mere aktivitet på hjemmesiden:
1. Lad unge fra 12-13 års alderen komme med input. De kan det dér med at lægge fotos og videoer
på nettet.
2. ”Hvad er Gudbjerg?” – kort og præcis info om, hvem vi er, og hvad vi har at byde på.
3. ”Gudbjerg Sydfyn” – det er åbenbart ikke helt så enkelt at finde hjemmesiden. Er navnet det
rigtige?
Ideer:
1. Aktiviteter for unge mennesker: IT café med mulighed for ”game”, motorlære – kend din knallert
– ungdomsklub.
2. Velkomst til nyindflyttere: Komité, mappe om Gudbjerg, en flaske vin, gavekort til Brugsen.
3. Flagallé til hele Gudbjerg – hvem kan og vil?
4. Infrastrukturen: Hvad kan der gøres med hensyn til bedre forhold for cyklister, fartdæmpning
m.m. Er der mulighed for kortere afstand til motorvejen? – Pernille og Finn meldte sig til at tænke
videre omkring dette emne.
5. I forbindelse med Brugsens planer på Teglværksvej 2-4-6 er det blevet foreslået, at Gudbjerg skal
have et Torv.
Klyngesamarbejdet:
Der udfærdiges netop nu ansøgning til projektet. Der er nedsat en arbejdsgruppe. Kristian Greve vil
gerne være med i dette arbejde.
Bosætning:
Der blev udtrykt undren vedrørende Menighedsrådets beslutning om at lukke udstykningsplanerne
vest for præstegården/kirkegården. Arne forklarede, at sagens enkeltheder ikke kan drøftes/forklares
nu, da forskellige henvendelser skal behandles på næste menighedsrådsmøde, som er torsdag den
23. marts.
Næste møde: Onsdag den 26. april.
Arne Ploug.

