Thyregod/Vester lokalråd:
Foreningsmøde den 20.10.2015
1. Præsentation ved Heidi Hoeg.
Formål med mødet er at samle foreningerne og institutioner i Thyregod.
Større forståelse for, hvem hinanden er og hvad vi kan bruge hinanden til.
Referat sendes til alle foreninger.
2. Punkter til evt.
Jens Erik Svane
Susanne Pedersen
Jonna Risum
3. Profilering af Thyregod
Antropolog – lavet en profil på kommunens hjemmeside omkring Thyregod.
Niels – tilflytter, har set på Thyregods muligheder på portalen.
Thyregod kan findes på Vejle kommunes hjemmeside:
- ved at søge på ”Thyregod” findes link til ”www.thyregodvester.dk”, som vi håber kan blive den
samlede profilering af byen og et brugbart redskab for byens foreninger og institutioner.
- Der kan søges videre med link til f.eks. foreninger fra portalen.
4. Om portalen:
- Man kan se på portalen, hvem man kontakter i forhold til oprettelse (Troels)
-

-

Det er muligt at lave egen hjemmeside på portalen for foreninger og f.eks. institutioner i
Thyregod.
Idéen med portalen – ”Tværforeningsside”, der kan holdes opdateret af foreninger o. lign. selv.
Alle kan få en præsentationsside, hvor der, hvis man selv har en hjemmeside allerede, kan
linkes videre til den allerede benyttede hjemmeside og ellers kan denne benyttes som
foreningens/ institutionens hjemmeside.
Det er muligt at alle benytter ”kalender”, ”set og sket”, samt ”det sker”, som fortæller om
kommende og fremtidige arrangementer.
Informationer kan vises som ”privat for foreningerne” og som ”offentligt”.
Folkedansere, røde kors og Odderbæk Vandløbslaug vil gerne på portalen.
Der ønskes flere til at hjælpe med portalen. Ved mulighed herfor kontaktes Troels.
Koster 300 kr. pr. år for foreninger og 500 kr. for erhverv.
Oplagt at samle foreningers aktiviteter. (for 8 år siden 41 foreninger i Thyregod, nu?)
Alm. Googlekalender kan nemt samarbejde med borgerforeningens kalender, men også andre
typer kalendere kan samarbejde.
Det gør byen attraktiv, at man kan se, at foreningerne er aktive, hvilket gør, at man har som
tilflytter lyst til at være en del af byen, -og det giver godt overblik for byens borgere generelt.
Større arrangementer vises i kalenderen.
Mulighed for at lave galleri.

Kalenderen benyttes ”privat” eller ”offentligt” ved at sætte et enkelt flueben.
1. Den offentlige kalender: Thyregod Vester kalenderen – større arrangementer.
2. Den private kalender: Foreningens kalender, med f.eks. almindelige ugentlige aktiviteter.

1. Gymnastikforeningen: bruger egen hjemmeside, men har lavet et resume ”om foreningen” på
portalen med et link til deres egen hjemmeside, de benytter kalender, set og sket, det sker.
2. Sportsfiskerforeningen: har ikke egen hjemmeside, men benytter portalen som hjemmeside.

5. Tilflytter til byen, Niels og Sara:
-

Har fundet et hus i en by, med mange aktiviteter. Niels har tidligere boet i en lille by, hvor alle
foreninger var døet ud. Deres krav var, at der skulle være mulighed for en aktiv skole til 9. klasse,
indkøbsmuligheder, centralt med motorvej eller tog, foreninger som så aktive ud og steder, hvor
man med tiden kunne sende børnene ud at lege/til aktiviteter.

6. Hvad kan lokalrådet bruges til:
-

-

Bindeled til kommunen med hensyn til ansøgninger, kontakter til de forskellige forvaltninger o.lign.
Mulighed for hjælp til fundraising, puljer fra kommunen.
Igangsættere til projekter, med for eksempel at finde opstartsgruppe/ildsjæle og lave fundraising.
Tilsyn af byen og opfølgning sammen med kommunen, borgere må meget gerne selv indberette
små ting til teknisk forvaltning ved hjælp af app´en ”giv et praj”, men ønsker om større ændringer
kan man orientere lokalrådet om og hvis det er relevant tager lokalrådet kontakt til kommunen.
Kommunen kommer ikke selv og tjekker vores veje, fortove og grønne områder.
Udvikle lokalsamfund, f.eks. besøg af antropolog og mødet i dag.

7. Gruppesamtaler og opfølgning:
Foreningernes individuelle styrker:
-

Mange frivillige
Medlemmer
Sammenhold
Gode til at organisere
Samarbejdsparate
Stor kontaktflade
Påbegyndte samarbejder
Glæde ved at gøre en forskel
Samlingssted
Lokalt blad
Alt er muligt
Mod
Initiativtagere

Muligheder i foreningssamarbejder:
-

Samarbejde - lokalråd og borgerforening vil gerne være katalysatorer for at styrke samarbejde
Flere med til arrangementer, mere opbakning
Samlet idrætsforening, ingen foreningskonkurrence
Samlet administration
Samarbejde, arrangement mellem håndbold og gymnastikforening, tilbyde hinanden medlemmer.
Medlemsudveksling, hjælperudveksling til hjælp i hinandens foreninger
Mere og fælles oplysning
Conventus

Konkrete mulige tiltag:
-

-

Foredrag
Thyregoddagene
Koncerter
Conventus fælles - økonomisk
Øvelse i sportsforening Frem Thyregod – stadig stort problem med at finde folk trods færre i
bestyrelse. Conventus en stor mundfuld, hvis det bliver samlet, men gerne fælles aktiviteter, der på
sigt kan samle organisationerne.
”Tværforeningsarrangement”
Foreningsmesse for alle medlemmer og folk udefra, så folk kan se, hvad vi kan og at vi har et
fællesskab?
Store skraldedag / borgerforening har en lignende dag
Foreningsdag i ”smuk by-mode”, hvor foreningerne hjælper ”smuk by”-holdet.
Mere oplysning
Fælles ansvar

8. Eventuelt:
-

Foreningsmesse – Susanne vil bl.a. gerne være tovholder sammen med Jens Erik.
Smuk by – fuldstændig renovering ved f.eks. Grundtvigsplads, bed i den anden ende af Borgergade.
Søger hjælp til disse projekter. Lokalrådet vil gerne starte med kontakten til kommunen.

9. Hvad er næste plan?
Lokalrådet vil fortsat gerne være tovholdere i forhold til øget forenings- og institutionssamarbejde.
-

Halvårligt møde mellem foreningerne
Borgerforeningen vil gerne samarbejde med Susanne (håndbold) om Foreningsmesse, opstart
primo 2016. Susanne og Jens Erik kontakter foreningerne i forhold til en større projektgruppe.
Fælles foreningsundervisning i portalbrug.
Forslag, at hvis man laver frivilligt arbejde udløses en gave til den pågældende, evt. revybillet i
stedet for en flaske eller lign.

-

Jan Riis Hansen vil gerne være kontaktperson til foreningerne i forhold til portalen.
Conventus – Thomas fra svømmeklubben vil gerne tage kontakt til foreningerne i Thyregod med
hensyn til deltagelse.
Thyregod børnefestival.
Næste møde, lokalrådet indkalder, dato sendes ud til alle formænd for foreningerne og ledere af
institutionerne, som må videreformidle.

