Møde angående Byfornyelsesprojekt i Frederiks
Sted: Den Gamle Præstegaard i Frederiks, Nørregade 27.
Tid: Onsdag d. 17. august 2016 kl. 19.00
Deltagere: Helmut Fechter (afbud), Lars Krog, Connie Stentebjerg, Henriette Kriegbaum, Christian Grøne,
Merete Langdahl, Lisbet D. Mølgaard, Ole Mølgaard
Referent: Ole Mølgaard

Referat:
1. Gennemgang af dagsorden og evt. tilføjelser
Ingen tilføjelser
2. Visionsoplægget – gennemgang.
Visionsoplægget blev indgående drøftet. Det var en vigtig øvelse, så vi kunne skære oplægget mere
til. (Nedenfor er diskussion og kommentarer indsat med rødt, så vi kan huske begrundelser. Til sidst
er det ændrede visionsoplæg skrevet i en helhed)
Frederiks, en tryg landsby i udvikling og vækst, hvor børn, unge, voksne og ældre mødes og skaber
fællesskaber og sammenhold (mødesteder – Høstfest, julefest, fastelavn, Anlægget / teater, musik
etc. Pakhuset musikscene græs foran. Running Dinner lykkedes ikke. Hvorfor er Open by Night så
stor en succes?) Hvor og hvad er det som samler en by som Frederiks. Årstiderne!! Handelsstanden
vil lave messe i hallen næste år – måske hoppe borg i den anden hal evt. børneboder hvor de kan
sælge/bytte. En by på landkortet med engagerede indbyggere (opgaverne skal opdeles i små
overskuelige opgaver og på en god måde lægges ud til folk) og med et bredt (kan man udvide
iddrætsgrene til ”pay and play”) og aktivt idræts- og ungdomsliv (også de ikke idrætslige
aktiviteter). Byen er centralt placeret i Midtjylland med god infrastruktur. Frederiks har historie,
skønne grønne områder og et alsidigt kunst- og kulturliv (f.eks. forskellige arrangementer
forskellige steder i byen, anlægget, hallerne, haver med kunst etc.). Der er højt til loftet med
muligheder og nytænkning for alle. – hvad mener vi med ordet kunst, når den bliver sat sammen
med farverig - indskrænkning? Der er forskel på børnekunst og voksenkunst, fritidskunst og kunst
som ”arbejde”.
Viborg kommune har en person, der måske kan hjælpe os, Vi skal promovere os til Snapstinget.
”Frederiks laver selv sine skilte.”
Ændret Visionsoplæg pr. 17/8 2016:
Frederiks, en tryg landsby i udvikling og vækst, hvor børn, unge, voksne og ældre mødes og skaber
fællesskaber og sammenhold. En by på landkortet med engagerede indbyggere og med et bredt og
aktivt idræts- og ungdomsliv. Byen er centralt placeret i Midtjylland med god infrastruktur.
Frederiks har historie, skønne grønne områder og et alsidigt kunst- og kulturliv.
3. Gennemgang af dokumentet fra Helmut: ”Opstartsmøde_Udkast til visionspapir_Referat ”
Er interessegrupperne som de skal være? Se dette papir for referat.
4. Gennemgang af pp fra Helmut: ” Frederiks Byfornyelse_Brief”
Dette punkt blev udsat, da alle gerne vil have Helmut med, og den skal udvides/rettes til og bruges
som udgangspunkt ved Borgermødet.

5. Borgermøde ang. byfornyelse
Tidspunkt og sted? (Et tidspunkt, hvor Helmut kan være med).
Borgermøde om Byfornyelse i Frederiks. 17. Januar kl. 19.00 i Kulturhuset. (Connie har booket)
Kulturhuset og Arne om at sætte det på kalenderen. Brugsen giver øl og vand, Lars Trier giver kage
(Ole har spurgt).
Borgermødets forløb – tages på næste møde
Emner til Folk som skal indgå i de forskellige udvalg – Der var forskellige forslag og villige, og
punktet tages op igen på næste møde
I hvilke grupper ser man sig selv deltage i?
•
Trafiksikkerhed og forskønnelse – (Christian, Merete)
•
Bolig- og erhvervsudvikling – (Lars, Helmut)
•
Motion og sundhed – (Henriette, Ole)
•
Kunst- og kulturliv – (Connie, Lisbet)
•
Koordinationsgruppen, økonomi, kommunikation.
Udvalgene skal tænke alle aldersgrupper ind. Derfor skal vi ved præsentation få forklaret at det vil
være vigtigt at alle aldersgrupper er repræsenteret, og at man kan dele opgaverne op, så det ikke
er for uoverskueligt. Personer står som igangsætter og kontaktperson til udvalgene og ikke
nødvendigvis formænd/kvinde.
Hvem står for hvad til mødet? – tages på næste møde.
Hvordan og hvornår inviterer vi bedst til borgermødet? Næste møde, men dato, tid og sted meldes
ud så snart vi har det klart.
6. Kalenderplanlægning for fremtidige møder året ud.
Onsdag d. 26. oktober.
Onsdag d. 11. januar
Borgermøde 17. januar (Connie har booket Kulturhuset)
7. Eventuelt
Intet under eventuelt.

