Referat Byfornyelsesprojekt i Frederiks
Sted: Den Gamle Præstegaard i Frederiks, Nørregade 27. Tid: Onsdag d. 9. november 2016 kl. 19.00
Deltagere: Helmut Fechter, Henriette Kriegbaum, Lars Krog, Connie Stentebjerg, Christian Grøne, Merete
Langdahl, Lisbet D. Mølgaard, Ole Mølgaard (referent). - Afbud: Ingen
Dagsorden:
1. Gennemgang af dagsorden og evt. tilføjelser
Ingen bemærkninger
2. Siden sidst
D. 3. november borgermøde i Viborg ang. Kulturstrategi 2017-2020. Lisbet og Ole fortalte lidt om
mødet. De havde på mødet anført, hvordan det er vigtigt med en vekselvirkning mellem de små
byer og Viborg, så f.eks. Skovgaard Museet, Viborg Museum m.fl. også kommer ud i hele Viborg
kommune med mindre udstillinger som appetitvækkere.
3. Gennemgang af pp fra Helmut: ” Frederiks Byfornyelser Brief”
Den reviderede version blev gennemgået systematisk med forslag til rettelser. En ny version
”Frederiks Byfornyelse_Brief 20161109 F.pptx” er vedhæftet mail af 16. november 2016 sammen
med dette referat.
4. Borgermøde ang. byfornyelse tirsdag d. 17. januar 2017 kl. 19.00 - Borgermødets forløb.
Forslaget til tidsplanen blev kort gennemgået med enkelte rettelser.
18.00 Opstilling og forberedelse
18.30-19.00 Ankomst uddeling af posters og kuglepenne
19.05 Velkomst 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
•
Trafiksikkerhed og forskønnelse – (Christian, Merete)
•
Bolig- og erhvervsudvikling – (Lars, Helmut)
•
Motion og sundhed – (Henriette, Ole)
•
Kunst- og kulturliv – (Connie, Lisbet)
•
Koordinationsgruppen, økonomi, kommunikation, PR
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.
5. Hvem står for hvad til mødet? Hvordan kommer vi videre efter Borgermødet
6. PR, plakater, flyers, invitation til borgermødet
Henriette havde fået fremstillet forslag, som blev rettet til, og Henriette går videre med dette.
7. Kalenderplanlægning for fremtidige møder
Næste møder er: 14/12 2016 kl. 19.00, 10/1 2017, 17/1 2017 (Efter borgermøde), 1/3 2017.
8. Eventuelt

