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Kære alle
Referat fra årets første møde i udviklingsgruppen.
Seks idrætshaller havde fundet vej til Mariager Hallen denne aften, så der var rigelig med kage til os
☺
• Hobro Idrætscenter
• Arden Hallerne
• Hadsund Hallerne
• Assens Hallen
• Als Hallen
• Mariager Hallen
Desværre har interessen ikke været så stor for denne gruppe og med kun et fremmøde på 50% af
hallerne ligger der en stor opgave forude.
Der blev orienteret omkring opsigelse af MFKs aftale med Claus Frejo samt Lars Pedersen.
De har udført deres opgave på nuværende tidspunkt, men vil stadig stå til rådighed fremadrettet,
hvis vi skal have løst nogle konsulentopgaver.
Det betyder så, at vi sammen skal være med til at udvikle området i MFK og der er behov for at alle
støttet op omkring de fremtidige møder.
1. Status i udviklingsgruppen
En kort gennemgang af de sidste tre møder i gruppen.
Sidste gang var den 5/11 i Assens hvor netop en fælles hjemmeside var på tegnebrættet.
Der var stor opbakning og kreativitet den dag og masse gode ideer blev skrevet ned.
Derudover har vi afholdt to temadage.
Den ene var i HIC hvor fire forskellige oplægsholdere besøgte os og gav deres bud på hvordan man
havde gjort hos dem.
Rigtig inspirerende og der var god opbakning – ca. 50 personer var mødt op denne aften.
En blanding af foreningsfolk og repræsentanter for foreningslivet.
Anden tur var en studietur til Ry, Kjellerup og Vejen Idrætscenter.
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Her havde vi mulighed for at se hvordan tingene fungerede i praksis.
Vi var omkring 25 personer og specielt Vejen Idrætscenter havde gjort stort indtryk.
2. Fælles hjemmeside
Vi aftalte at arbejde videre med en fælles platform – følgende arbejdsgruppe er nedsat:
3. Lisbeth Bøss
4. Jørgen Kaare
5. Johnny Wulff
6. + der er naturligvis plads til flere.
Næste møde er aftalt til 11/3 kl. 10-13 på Mariager Rådhus.
Jimmy fra Conventus kommer og svarer på spørgsmål og hjælper os i gang.
7. Tænketank eller tanketom?
En kort orientering omkring fremtidige udviklingstiltag.
Herunder vigtigheden af at være ”Breddeidrætskommune”.
Her har vi fået bevilliget ekstra midler til at udvikle på området – gode ideer modtages gerne.
Som Breddeidrætskommune skal vi være ambassadør overfor andre Kommuner.
Dvs. alle de gode tiltag som vi gør, skal nedskrives og rapporteres til Kulturministeriet, som så vil
offentliggøre dem overfor de andre Kommuner.
Kort sagt – vi er i den gule førertrøje og alt opmærksom er rettet på os.
Men vi kommer kun i mål hvis vi løfter i samlet flok.
8. Udviklingsgruppen
Der blev aftalt at vi skulle holde kæden stram og sætte antallet af møder op.
Se venligst dette link og meld ind hvornår det passer ind i jeres kalender.
Der er afsat møder indtil sommerferien og varigheden er 2 timer pr. gang.
http://doodle.com/uwiqmw769f8gxrts#table
Jeg vil efterfølgende følge op på datoerne og sende en dagsorden ud ugen op til.
9. Evt.
Husk der er Aktiv Senior konference på torsdag.
Det er stadig muligt at tilmelde sig ved Claus Jacobsen fra Arden Hallerne 21476021

Venlig hilsen
Johnny Wulff Andersen
Idræts- og Fritidskonsulent
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Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113501
mail:jande@mariagerfjord.dk
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www.mariagerfjord.dk
Sikker mail til kommunen

sikkerpost@mariagerfjord.dk
Som myndighed må vi kun sende personfølsomme oplysninger pr. mail, hvis det sker til en sikker emailadresse.
Hvis du ikke har en sikker mail, kan du bruge din digitale postkasse på www.borger.dk
Borgerservice kan hjælpe dig med at blive oprettet på www.borger.dk
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