Referat Byfornyelsesprojekt i Frederiks
Sted: Den Gamle Præstegaard i Frederiks, Nørregade 27.
Tid: Onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 19.00
Deltagere: Helmut Fechter, Lars Krog, Connie Stentebjerg, Christian Grøne, Merete Langdahl, Lisbet D.
Mølgaard, Ole Mølgaard (referent)
Afbud: Henriette Kriegbaum,
Dagsorden:
1. Gennemgang af dagsorden og evt. tilføjelser
2. Siden sidst
a. Byfornyelsesarbejdet har været omtalt i både Ugeavisen og Viborg Stifts Folkeblad
b. Møde om Trafikplan – Helmut.
c. Allan Clifford (Venstre) har skrevet til Arne Christensen, at det nok vil være en god ide at tage en
uformel snak med planchef Karl Johan Legaard på kommunen. Ole, Helmut og Christian deltager.
Måske kan vi spare momsen, hvis vore udgifter betales over kommunen.
d. Arne Christensen har skrevet til Teknisk udvalg ang. byggegrunde i Frederiks. Se vedhæftede.
e. Arne, Jørgen Maagaard og Ole var til møde i Landsbysammenslutningens filmfond. Vi syntes et
filmprojekt som Landsbysammenslutningens filmfond støtter, men det vil vi gerne gå ind i efter
byfornyelsesprojektet.
f. 3. november borgermøde i Viborg ang. Kulturstrategi 2017-2020. Connie, Lisbet og Ole deltager.
g. Pylonerne administreres af Handelsstandsforeningen, som også vedligeholder og betaler for
udskiftning af front til byportalerne (Lexanpladerne).
h. Årets Landsby i Region Midtjylland fik vi ikke talt om, men jeg har skrevet til Jørgen Maagaard og
Arne Christensen, at vi også venter med at ansøge til næste år.
3. Det ændrede 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.
- Ingen rettelser eller kommentarer.
4. Borgermøde ang. byfornyelse tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 19.00
Kulturhuset er booket af Connie. Arne bedes om at sætte det på kalenderen med byfornyelse som
emne. Brugsen giver øl og vand, Lars Trier giver kage (Ole har spurgt).
Christian G. spørger Jonas om kaffebønner.
5. Borgermødets forløb
Vi vil forsøge at få en fællestime med de ældste elever på skolen, så de har deres eget Borgermøde
om byfornyelse i Frederiks. Connie spørger på skolen, om det kan lade sig gøre. Selve
fremgangsmåden vil være den samme som til Borgermødet i januar.
Borgermøde med oplæg til debat. Der kommer nok 50-70. Der er stillet stole op samt 4
bordsammensætninger (15-20 pladser i hver) til hver af grupperne. Når man kommer til mødet, får
hver især en seddel / sedler (posters/gule sedler), hvor de kan skrive deres ideer på, så de ikke
glemmer dem efter oplægget, og så de også kan skrive ideer under oplægget. Under oplægget
fremlægges også cases relateret til hver af grupperne, så de bliver interesserede i at være deltager i
en af grupperne, der skal arbejde videre efter Borgermødet. Kaffen får de efter Helmuts oplæg, og
efter de har givet deres ideer / sat posters på de store ark papir på gruppebordene. Sidst på mødet

får kontaktpersonerne styr på, hvem der vil arbejde videre og hvornår. Der laves en samlet
afslutning, hvor det videre forløb skitseres.
Kontaktliste med navn, tlf, email (OM). De store ark papir med gruppenavne i midten(LM,OM).
Kuglepenne (Christian). Posters (LM,OM),
Tidsplan (udarbejdet efter mødet og som et udgangspunkt)
18.00 Opstilling og forberedelse
18.30-19.00 Ankomst uddeling af posters og kuglepenne
19.05 Velkomst, sang, og meget kort historisk baggrund for byfornyelsesprojektet
19.15 Oplæg, PP, og cases til debatten. – Helmut evt. med flere.
19.45 Forklaring til at folk selv deler sig op i de grupper, de har interesse for. Har de ideer til de
andre grupper, skal de selvfølgelig også sætte deres posters der. Også forklaring til hvordan
grupperne er delt op, at dem fra koordinationsgruppen alene er igangsættere, at der helst skal
være ideudveksling ved bordene, at alle ideer og aldre er vigtige etc., at kaffen kommer efter
ideudveksling, at der er en fælles afslutning kl. 20.55
20.15 Kaffe
20.30 - og herunder fortsætter ideudvekslingen. Ved bordene får vi folk til at skrive sig på
kontaktlisterne (dem, som gerne vil være med til det videre arbejde – lidt eller meget, ung eller
gammel).
20.55 Fælles afslutning med skitsering af det videre forløb. Evt. sang
6. Udvalg borgerne kan indgå i
•
Trafiksikkerhed og forskønnelse – (Christian, Merete)
•
Bolig- og erhvervsudvikling – (Lars, Helmut)
•
Motion og sundhed – (Henriette, Ole)
•
Kunst- og kulturliv – (Connie, Lisbet)
•
Koordinationsgruppen, økonomi, kommunikation.
Vi skal ved præsentationen få forklaret, at det er vigtigt, at alle aldersgrupper er repræsenteret, og
at man kan dele opgaverne op, så det ikke er for uoverskueligt for den enkelte. Vi står som
igangsættere og kontaktpersoner til udvalgene og ikke nødvendigvis formænd/kvinde.
7. Hvem står for hvad til mødet?
Udsat til mødet Onsdag d. 9/11 kl 19.00
8. Hvordan og hvornår inviterer vi bedst til borgermødet?
Dato, tid og sted er meldt ud. Hvordan går vi videre?
Få Arne til at hjælpe med en annonce og plakat. Annoncen skal i Ugeavisen i samarbejde med Lars
K. og få Birgitte til at skrive om det nogle uger i træk. Lars vil gerne få lavet et banner, der skal
hænge ved Brugsen.
Flyers/visitkort skal laves i forhold til annoncen. Den skal ligge ved Brugsen, bageren, hallen m.fl.
Den skal også deles ud ved de forskellige arrangementer. Skolens elever skal også involveres på en
måde.
Ideer til plakat annoncering:
Borgermøde - Frederiks i fremtiden - har du ideer. Kom til møde i Kulturhuset tirsdag d. 17. januar
2017 kl. 19.00.
Borgermøde. Hvordan ser du byfornyelse i Frederiks?
Det er for alle aldre skal nævnes i annoncen. Bageren, Brugsen, CoffeZone giver gratis øl, vand,
brød, kaffe.
Ole M. prøver ud fra ovenstående at lave forslag til annoncering, som kan ændres, kommenteres,
gives forslag til af alle andre.

9. Gennemgang af pp fra Helmut: ” Frederiks Byfornyelser Rief”
Udsat til mødet onsdag d. 9/11 kl. 19.00. Den reviderede version af visionen sætter Ole ind i pp.
10. Hvordan kommer vi videre efter Borgermødet.
Udsat til mødet onsdag d. 9/11 kl 19.00
11. Kalenderplanlægning for fremtidige møder
Onsdag d. 9/11 kl 19.00. Onsdag d. 11. januar og Borgermøde 17. januar (Connie har booket
Kulturhuset)
12. Eventuelt

