Referat ud fra dagsorden fælles foreningsmøde
Onsdag d. 25. januar 2017 kl. 19.00- 22.00
i Fjelstervang Landsbycenter

1. Velkomst ved ordstyrer Birthe Husted
2. Meget kort præsentation og orientering fra alle deltagende foreninger og
institutioner. Hvad er relevant andre skal vide?
Deltagere:
Borgerforeningen

Birthe Husted

FIF

Bente Christensen, Kim Reinewald

Støtteforeningen for Børnenes Allé

Anne Katrine Christensen

Styregruppen for Fjelstervang

Birthe Husted, Lillian Falk

Fjelstervang.dk

Thomas Christensen

Velkomstambassadør

Bente Christensen

FDF

Thomas Mouridsen, Thorbjørn Iversen

Bosætning for gammel Videbæk Kommune

Henrik Hammelsvang

Børnenes Alle – Ledergruppen

Peter Ulriksen

Børnenes Alle – fællesbestyrelsen

Hanne Hansen

Havekredsen

Judith Vestergaard, Anna Fløe

Købmanden

Peter Kristensen

Menighedsrådet

Grethe Mortensen

Indre Mission

Peter Kristensen

Udeforsamlingshuset

Lars Graversen

Brugerråd for Fjelstervang Landsbycenter

Bjarne Svendsen

Søndagsskolen

Dorit Christensen

Frivillig ambassadør

Bjarne Svendsen, Bente Christensen

Kommunen

Bjarne Svendsen

Støtteforeningen for købmanden

Karsten Sørensen, Ulrik Lauritzen, Thomas Rømer

3. Koordinering af store arrangementer
Kalender på Fjelstervang.dk er gældende. Send gerne datoer hertil inden mødet.
FIF har nogle få faste datoer, som ligger klar:
Fodboldopstart senior 4.2. kl. 13.00.
Generalforsamling i FIF 21. februar kl. 19.00
Gymnastikopvisning i Holing 26. februar
Gymnastikopvisning Fjelstervang 4. marts kl. 10-12
Børnefodbold opstart i marts og april – fællesspisningsarrangement i april, alt efter vejret og opstart.
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Park zoo cup maj/juni – vi har ikke nogen dato endnu
Havekredsen: Generalforsamling den 7.2. kl. 19.00
FDF: Fastelavn 26. februar i Landsbycentret. Kl. 9.30 slår vi katten af tønden
Konfirmation 14. Maj
Menighedsrådet: 14. september 19.30 i landsbycentret: reformationens baggrund og

begyndelse v. Gert Frost Nicolajsen.
28. september 19.30 i kirkehuset i Vorgod: Nogle af de røde tråde fra reformationen
centreret om Luthers opdagelse af evangeliet, og hvordan skole og samfund er præget af det
reformationen satte i gang.
31. oktober kl. 17.00 i Vorgod kirke: reformationsgudstjeneste for begge sogne.

4. Nyt fra kommunen ved Bjarne Svendsen
Generel orientering om bl.a.:
-

Planloven behandles nu. Godt for kommunen med mulighed for flere projekter mange
steder

-

Bredbåndsproblemet. Ærgerligt, for det kommer til at koste alle borgere penge

-

Landdistriktsrådet, der kan søges om penge til projekter, fx noget på tværs af sogne,
foreninger mv, mindst 25.000 kr.

-

Børne-ungeudvalget, gøre noget for dem med særlige problemer.

-

Børnetallet i kommunen stiger igen lidt.

5. Status og fremtidige projekter ved Støtteforening for Børnenes Allè
Folder og plakater er p.t. sat i bero. Ny helhedsleder, Peter Ulriksen, skal også være med i
det. Generalforsamling bliver måske den 17. marts – meldes ud snarest. To går ud, men to
nye har allerede meldt sig. Glade for opbakning. Medlemskab skal fornyes inden længe.
Gevinst udtrækkes blandt tilmeldte medlemmer, der har betalt inden generalforsamlingen
6. Status og fremtidige projekter ved Styregruppen for Fjelstervang
Præsentation af BDE projekt
De studerende har været til eksamen og havde lavet flotte projekter om Fjelstervang.
Birthe gav en kort orientering om projekterne. De lagde stor vægt på boligsituationen i
forskellige former. Projekterne sendes særskilt på mail til alle på mailinglisten.
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Hvordan forholder foreningerne sig til boligsituationen? Drøftet mulighed for evt. samarbejde
med andre landsbyer om at opføre 2x4 lejeboliger. Drøftet alternativ finansiering, evt.
indsamling. Hvem kan stå for det? Birthe vil tage kontakt til Liv i Fjelstervang.
7. Flag – hvornår og for hvem? Ved Borgerforeningen
Flagdage – private kan bede om flagning, som skal bestilles i forvejen. Foreninger kan låne
flagene til at flage ved specielle lejligheder. Ring til Birthe et par dage i forvejen. Det ser godt
ud med flag til fx økodag. Giver et godt indtryk for gennemkørende, at der flages.
8. Fjelstervang frem mod 2020 eller skal vi holde fast i hvad der var godt i 1900
tallet? Færre huse som vi skal holde liv i? Ved Henrik Hammelsvang.
Henriks oplæg:
Unge aktive børnefamilier flytter til fremtidens landsby, men hvor ligger den?
Vi er gode til at fortælle den gode historie.
Vi kan alle være i skolen og Landsbycentret. Jo flere samlet under et tag, jo flere kan måske
give en hånd med i en eller anden forening.
Landsbycentret kan bruges af alle, sløjdlokaler, skolekøkken, billedkunst værkstederne til
forskelligt hobbyarbejde. Også udenoms arealerne er til fri afbenyttelse.
Der skal nok gøres mere opmærksom på den mulighed.
Drøftet om det er godt at samle alt.
Ingen beslutning. Godt oplæg, som bør tages med ved flere møder.
9. Hjemmeside og skærm ved købmand ved Thomas Bonde Christensen
Alle bedes sende materiale til både skærmen og til hjemmesiden til Thomas, som vil lægge
det ind. Bente vil også gerne hjælpe med at lægge ind på hjemmesiden.
Thomas fortalte:

Infoskærm
Skærmen er oppe, det har den været nogle måneder efterhånden
Der roterer lidt nyt fra hjemmesiden, en vejrudsigt, kommende begivenheder i byen, købmandens åbningstider samt
lidt forskelligt nyt, der har været noget fra købmanden, SKF, BAF, FIF. Regner med at der skal lidt "collage" billeder
op fra byens liv (institutioner, arrangementer osv.), der er mulighed for at vise både almindelige billeder, tekst og
video, også ting der er f.eks. ligger på Youtube eller andre steder.
Eksempler på eventuel brug:
Program for Byfest når det pågår, reklame for eventuelle særarrangementer - spot på individuelle arrangementer
under byfest.
Særtilbud hos købmanden.
Der er mange muligheder, det er næsten kun fantasien der sætter grænsen. - lyd er dog besværliggjort af at den
hænger så den skal ses fra gaden af.

Hjemmesiden
Jeg har allieret mig med Martin Graversen, i et forsøg på at få flyttet hjemmesiden til en ny mere tidssvarende
platform.
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(Wordpress) kontra Joomla. Så siden fremstår med samme udseende og funktionalitet hvad enten man besøger den
på PC, telefon eller tablet.
En ny platform vil også gøre det nemmere for interesserede skribenter at skrive ting på siden, da man kan gøre det
fra app's til telefonen eller tablet, eller som før på et specielt område på hjemmesiden.
Martin er rigtig dygtig til denne platform, jeg ikke så meget, så jeg er i gang med at lære :-)
Martin og jeg er i gang med at lege med forskellige designs til en ny hjemmeside.
Noget jeg har tænkt på er hvad hjemmesidens plads/eksistensberettigelse egentlig er. (Vi har vist kort snakket om
det på tidligere FF-møder).
Meget information fra foreninger og begivenheder deles på Facebook uden for min/vores kontrol. Facebook
muliggør denne informations deling og gør den nemt tilgængelig for mange, både muligheden for at dele med andre
og for selv at følge med mange steder. Derfor kæmper hjemmesiden med at den ikke altid er lige så relevant.
Jeg ved godt at det ikke er alle der har FB, og alene derfor har siden stadig relevans, men flertallet får nu engang
hurtigere deres information på f.eks. FB.
jeg er kommet frem til følgende (Så må i give jeres besyv med omkring hvor rigtig i tror jeg har ramt):
Hjemmesiden skal som altid indeholde:
Kalender for byen og opland.
Relevante Informationer fra foreninger osv.
"Jumpstation" for Børnenes Allé - De får vist egen hjemmeside
Bookingkalender for Udeforsamlingshuset. / fremvisning af samme
Derudover er visionen at hjemmesiden i højere grad skal "sælge" byen og området og derved virke som en
appetitvækker, samt gøres relevant for byens borgere.

Forslag / Metoder til dette:
Grafisk indbydende, gode billeder/video og "salgstekst" om områdes fortræffeligheder (Natur, ro,
digitalinfrastruktur, sammenhold) f.eks. Roterende i et topbanner på hjemmesiden.
Kontaktoplysninger på udvalgte personer? Der har lyst til at snakke / skrive med mulige tilflyttere.
"den gode historie" - fortællinger fra tilflyttere, om hvorfor Fjelstervang kontra andre steder - findes de?
Oplysninger om salg af grunde - kontakt til byggefirmaer, vil det være muligt at indgå et "samarbejde" med nogle
husbyggefirmaer? Så man "skubber" eventuelle tvivlere i gang. - jo nemmere ting er, jo hurtigere handler folk.
For at indholdsberige designet / indholdet på hjemmesiden, kan man måske også "støvsuge" internettet for
materiale hvori Fjelstervang indgår. Det kan f.eks. Være poster fra Facebook fra Relevante grupper. Poster fra twitter
/ instagram med "tags" vi kigger efter (ex. #fjelstervang, #udeforsamlingshus, #smørhullet, #smørhul).
Noget af det gode ved denne tilgang vil være at vi får liv på siden, og ting forsvinder hurtigt fra folks FB feed, men
forbliver på hjemmesiden som et "arkiv". Det vil også involvere folk mere end de er i dag, da de jo, hvis de ved at det
virker sådan, selv kan være med til at forme hjemmesiden og byens gode historie.
Vi har ikke 100% styr på hvor meget der er muligt og om det koster.
VI har fået lov til at bruge af de penge der var sat af til infoskærm, da den første af dem kun kostede halvdelen af det
afsatte beløb.
Dette vil give os mulighed for at prøve det af i praksis. Hvis der så viser sig en positiv respons / effekt så kan det jo
overvejes om en eventuel løbende omkostning til funktionalitet vil afholdes af byens foreninger / FF.
Da Martin er god til det grafiske / wordpress, så vil jeg prøve at koncentrere mig om sidens funktionalitet - hvad der
skal være muligt, indhold på siden og derunder være mere proaktiv i at indsamle relevant indhold. (redaktør).
10. Velkomsthilsen og gaver ved Borgerforeningen og velkomstambassadører
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Der er siden sidste møde i august uddelt 9 velkomstgaver – i alt 36 i 2015 og 2016.
Der blev i november sendt indbydelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune ud til alle nytilflyttere
i 2016 i det gamle Videbæk Kommune til et hyggearrangement i hallen i Videbæk den 1.
søndag i advent, men da det var for kort frist og en forvirrende indbydelse, havde kun en
enkelt familie tilmeldt sig. Arrangementet aflystes.
I stedet arbejdes der med indbydelse til lokale arrangementer – det skal vi selv stå for.
Kommunen giver ikke noget til det. Der er drøftet muligheden for fra 2017 at invitere nye
tilflyttere til førstkommende fællesarrangement og betale for evt. spisning, eller hvad det nu
er.
Opfordring til alle foreninger om at komme med nyt materiale til velkomstpakken – afleveres
hos Peter eller Bjarne.
Bidrag til velkomstpakken betales til konto 5997 0008200182 hurtigst muligt. Sidste
år gav foreningerne 500 kr.
Evt. betal hos købmand til konto 71.
11. Fælles generalforsamling 2017.
Borgerforeningen og Brugerrådet for Landsbycentret prøver at holde fælles generalforsamling
i år. P.t. ingen dato fastsat.
12. Fælles julehilsen med bl.a. julearrangementer og købmandens åbningstider
planlægges
Kort evaluering og plan for 2018.
Det fungerede godt. Alle er enige om, at det skal køre igen til efteråret.
13. Landsbypedeller ved Borgerforeningen
Ønsker til nye opgaver der skal løses? Send besked til Birthe Husted
14. Opdatering af mailliste
Kim Reinewald kim.reinewald@icloud.com
Jørgen Aagaard jorgenaa74@gmail.com
Hanne Hansen: hanne_kirstine_hansen@hotmail.dk
Inge Marie Elmholt: im@byggefirmaet-elmholt.dk
15. Næste møde planlægges
Onsdag den 30. august kl. 19.00 i Landsbycenter – Kage og kaffe liste laves, så ikke altid
den samme forening.
FDF tager næste gang.
16. Evt.

Det er muligt for foreninger at tjene lidt penge ved at servere til MCH arrangementer. Der skal være en
forening til at stå for det og tage mod pengene, men der skal også være sikkerhed for at kunne stille
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med mandskab, når der er brug for det. Er det noget foreninger i fællesskab vil være med til?? Hvem
vil være kontaktperson?
Børnenes Alle har allerede lagt billet hos MCH.
Svømning i Videbæk hallen torsdag aften. Tove Jespersen er blevet kontaktet af Nr. Vium og Herborg,
som p.t. har en time torsdag aften. De begynder at mangle medlemmer og vil høre, om FIF/andre vil
være med til at deles om udgifterne, hvis vi også kan bidrage med nye medlemmer.
Der var ikke den store interesse blandt deltagerne i mødet.
Den gamle genbrugsplads – hvad skal der være der?
Bjarne vidste ikke noget. Ingen var blevet kontaktet om det. Peter sagde, at grunden vist var
Forsyningens.
Fortov på Langgade ved det grønne område ønskes ført helt igennem og fortovsfliser trænger til
udskiftning over store dele af byen. Kan/vil kommunen gøre noget ved det?
Skolesøen – kan den blive pænere, måske med en oprensning?
Er det noget, skolen – landsbypedellerne - tager sig af?
Borgerforeningen følger op på ovenstående.
Kan foreninger hjælpe til den 21. april til pædagogisk dag i tidsrummet kl. 8.10 – 14.10?
FIF og FDF vil gerne hjælpe med det. Skolen tager kontakt til FIF og FDF for at planlægge nærmere.

Tak til FIF for bordopstilling i mødelokale, kage og kaffe

Kaffe + kage liste – hvem har gjort det, de sidste gange:
2017 august: FDF
2017 januar: FIF
2016 august: Menighedsrådet
2016 januar: Havekredsen
2015 august: Menighedsrådet
2015 januar: Brugerrådet
2014 april: Søndagsskolen
2013 april: Haveforeningen
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