
Seminar avis EN ANDERLEDES VEJ 25. – 26. Marts 2006 

Side 1 

En anderledes vej  
i Idestrup 

Forenings – kultur – institutions seminar 
25. – 26. Marts 2006 

på Nykøbing F. Vandrehjem 

For borgere og 
brugere af         

forenings-, kultur 
og institutions ak-
tiviteter i Idestrup 
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Side 2 

Deltagere (voksne) 
Karsten Bjerre Østersøvej 5 
Dorthe Bjerre Østersøvej 5 
Ole Hansen Højstedgårdvænget 29 
Ada Jardeløv Højstedgårdvænget 29 
Susanne Erichsen Østergade 
Britt Billesøe  
Anne Vibeke Plenge Møllevej 43 
Jeanette Petersen Fruegade 9 
Kim Jespersen Bøgevej 
Lene Jespersen Bøgevej 
Anette Jølst Østersøvej 
Jytte Nielsen Kirkevej 7 
Birgit Nielsen Tåstrupvej 13 
Jytte Brund  Hasselvej 11 
Inger Jepson  Børnehaven Fuglere-
den 
Ingeborg Poulsen  Børnehaven Fuglere-
den 
Frank  Jørgensen Møllevej 
Jimmi Jørgensen I.U.K 
Karina Breuning I.U.K 
Ole Andersen Fruegade 
Tonni Larsen  
Søren Mørck Krogløvskolen 
Jane Errebo Østergade 37 
Kurt Errebo Østergade 37 
Ulla Houldcraft  (lørdag) Kirkevej 
Claus Løj Kirkevej 
Søren Petersen  
Søren Brædder  (lørdag)  Østergade 
Jes V. Larsen  Bogfinkevej 
Klavs Hansen      
Jens Peter Mølgaard  
Anette Heintz  

 

Deltagere søndag (børn og 
unge) 
Patrick Bjerre 
Andreas Bjerre 
Louise Jespersen  
Rasmus Jespersen 
Mikkel Pedersen 
Mads Pedersen 
Sarah Rasmussen 
Celina Jølst 
Nick Larsen 
Line Petersen 
Mie Petersen 
2x Jens - Anette 
Johanne  
Rasmus 

 

Klip fra dyrtidsvisen 

Alt ka ´la´sig gøre! 
Prøve at turde tørre 
Tro at du er bedre, end de bedste, der er til. 

Tænk de tanker ingen turde tænke førend du. 
Træd de stier ingen turde tænke førend du 
Livet, det er herligt! 
Du er noget særligt! 

Går det galt, så prøver du blot en gang til. 
Glæd sig over chancen, til at få det som du vil. 

Leve! Er , at lære! 
Prøv at lære mere! 
Del din vid med flere. Du ved mere end du tror. 
Viden vinder venner. 

Andres lykke luner, og gør livet skønt. 
Kærligheden til livet, det får hjertet til at slå. 
Kun når du er villig til at gi´, så kan du få. 



 

Side 3 

Forventninger 

Bevare lokalsamfundet lokalt. 

Trække på samme hammel. 

Fælles talerør overfor ny kommune. 

Fælles borgerhus 

Levende by (også for tilflyttere) 

Bevare aktivitetstilbudene. 

Samling af idrætsmuligheder i en forening Ide-
strup-kontingent   

Aktiv bosætningspolitik (flere grunde) 

Velkomstpakke til tilflyttere. 

At se tingende med ”nye øjne”! 

At styrke fællesskabet. 

At skabe engagement. 

At bevare & udvikle lokalsamfundet. 

At styrke & udvikle foreningslivet. 

At weekenderne bliver fyldt op med praktisk 
handling. 

Samarbejde mellem klubber og foreninger, skole 
osv. Så vi kan bevare vores lokalsamfund med 
tilbud til alle borgere. 

Vi så gerne et multihus, for alle aldre, hvor der er 
åbent stort set hele tiden. 

Vi vil gerne være den nye østby ved Østersøen.  
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Side 4 

Stikord fra foredraget (Anders Halling) 

Udgangspunktet – hvor er vi lige nu? Hvilke vilkår for foreninger og lokal-
samfund 

A. Samfundet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skitsen udtrykker hvor meget de 3 områder fylder i vores bevidsthed og dagligdag. Det bemærkes at ”for-
eninger” ikke fylder ret meget i forhold til tidligere!!! 

B. Forvirringen på det personlige plan 

Vores allesammens forvirring / forvirrethed. Hvorfor er vi sådan i tvivl? 

Vi har et Risikosamfund pgra livsstilsvalg.(risiko er forbundet med valg): 

• Traditionernes nedbrydning. Sociale relationer eksisterer primært på grund af på de for-

dele forholdet giver – er ikke længere primært forankret i forpligtelser, slægtskab og tradi-

tioner. Vi vælger selv vore relationer. 

• Mangfoldige handlemuligheder. Vi skal hele tiden vælge hvad vi vil, blandt et utal af 

muligheder. Derfor er vi mindre tilbøjelige til foretage valg, som indskrænker vores frihed 

til at vælge noget andet. Eksempelvis vælge at blive bestyrelsesmedlem valgt for flere år. 

• Autoriteternes mangfoldighed/forfald Mange eksperter, der modsiger hinanden. Vi 

vælger selv hvem vi tror på og hvornår vi gør det! 

Erfaringer adskilles fra den daglige tilværelse. Erfaringer bliver noget man erfarer uden at det er kropslig-
gjort og gjort til en del af sig selv. Vore erfaringer stammer fra noget vi har hørt eller set på nettet!! 

Konsekvenser for foreningen – medlemmerne  og frivillige ledere…? 

A. Forholdet til medlemmerne 

• Medlemmer siger oftere: ”Jeg vil da godt lære det I kommer med – hvis jeg synes 
det er vigtigt!! Hvad betyder det for mig”? De kræver gode og relevante svar!!! 

• ”Jeg har ikke tid: jeg skulle jo nødigt gå glip af noget”. 
• Hvordan reagerer vi? grædekoner og/eller kan vi bevare optimismen? 

Det fjerne/verden 

Det lokale/DK, lokalsamfund 

Det nære/familie, venner 

Foreninger, Medierne, Folkekirken, 

Andelsbevægelser, Fagforeninger, 

Politiske partier, Folkeskolen, Høj-

skoler 

Før 1965 
Efter 1965 
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B. Forholdet til os selv – at være frivillig 

Vi – og frivillige ledere - er selv underlagt de samme forhold, derfor 

• ”Hvad får jeg ud af det? Lærer jeg noget, deltager jeg i et godt socialt fællesskab? 
• ”Jeg har prøvet det – jeg kan det godt. Jeg har fået de erfaringer, så jeg vil prøve 

noget andet”! 
• ”Jeg har ikke tid: jeg kan/skal træffe valg hele tiden og igen og igen – vil ikke på-

tage mig noget der begrænser mig…… 

Foreningens mulige veje i fremtiden 

Vigtig pointe: Moderne mennesker (børn, unge, voksne) VIL gerne fællesskabet (også det forpligtende), 
MEN FÆLLESSKABET SKAL VÆRE: 

• Midlertidigt,  
• Dynamisk 
• Veksle lokal – globalt 
• Mulighed for at vise/opleve engagement 

Kan foreningen leve op til dette? JA ved at  

• vægte synlige / klare værdier 
• være individuelt orienteret (kvalitet - mærke der sker noget, lære noget: faglig in-

sisteren og lege med egen identitet (lade unge blive træner med voksen støtte) 
• Åbenhed og nærvær (ny ledelsesstruktur, reelle valgmuligheder, tage initiativer, 

mulighed for engagement) 
• Mangfoldige tilbud - kvalitet 

Er Alt Tilladt i jeres forening? – Hvor går grænsen?  Om Værdier og regler (konsekvenser) 

Værdier 

FÅ tydelige værdier skal gennemsyre foreningen. 

Eksempel: Respekt for andre = du skal være klar til tiden/forhold til modstander og dommer. 

Ledelsesorganisation 

Slank bestyrelse på 3 personer – fokus på værdier og uddelegering af opgaver til ildsjæle blandt medlem-
merne. Enkelte opgaver kan løses mod betaling (bogføring, foreningsblad) 

Lokal lederuddannelse - ”Idestrup lederuddannelse” 

Målrettet og certificeret uddannelse for de unge. Vejledning af voksne, deltagelse i kurser ……… 

Mangfoldige tilbud – forskellige foreningstyper og- aktiviteter 

Fællesskabs forening 

- Foreningstype: Flerstrenget forening – mange idrætter/aktiviteter 

- Ledelse: Fælles overordnet ledelse – hovedbestyrelse, trænere 

- Medlemmer: Kontingent betaling 

- Aktiviteter: Idræt for alle aldre 

- Omverden: Samarbejde – adskilte/selvstændige organisationer 

Aftale fællesskaber – ikke fami-
lie/foreningsfællesskaber 
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Forretning/oplevelse/præstations forening 

- Foreningstype: Flerstrenget/special 

- Ledelse: Bestyrelse - Direktion – direktør/professionel, lønnede projektmedarbejdere 

- Medlemmer: Pay & Play 

- Aktiviteter: Idræt, oplevelsesprodukter, aktivitetstilbud på basis af betaling 

- Omverden: Netværk samarbejde, markedsføring 

Sundheds forening 

- Foreningstype: Flerstrenget/special 

- Ledelse: Bestyrelse - Direktion – direktør/professionel, lønnede projektmedarbejdere 

- Medlemmer: Pay & Play, klippekortordning 

- Aktiviteter: Motion og forebyggelse (recept),  aktivitetstilbud på basis af betaling 

- Omverden: Netværk samarbejde med det offentlige 

Lyst/frivillighed/Individualitet 

- Foreningstype: Special forening/kreds/gruppe 

- Ledelse: Ildsjæle (Professionel, lønnede projektmedarbejdere) 

- Medlemmer: Kontingent pr. deltagelse (Pay & Play, klippekortordning) 

- Aktiviteter: Nye idrætter, konstant fornyelse (Motion og forebyggelse (recept),  aktivitetstilbud på 
basis af betaling) 

- Omverden: Netværk personlige kontakter, rejser efter aktivitet 
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Side 7 

Cafe debat 

Værdigrundlag 

Opgaven 

1. Et spil på holdninger 

2. Når gruppen er blevet enige om fælles 
værdier (3 – 5 værdier), skal I drøfte 
hvilke konsekvenser værdierne har for 
det daglige arbejde i foreningen. Give 
eksempler på regler eller praktiske kon-
sekvenser, sådan som i opfatter værdier-
ne. Et eksempel kunne være følgende: 
Værdi: Respekt for andre 
Konsekvens: Du skal møde til tiden og 
være forberedt. 
Regel: mød til tiden 
Konsekvens (hvis det ikke overholdes): 
Du skal forberede og gennemføre op-
varmning ved næste træning. 

Husk at notere de fælles værdier 

Noter konsekvenser og regler, som er koblet hver 
af de valgte værdier. 

Cafedebat 1 

Gruppe 1 

Udvikling 

Konsekvens: Indflydelse – lorten på bordet 

Regel: Alle forslag til udvikling er velkomne. 

Samarbejde  

Konsekvens: åben hal – dialog  

Ingen udvikling  

Regel: gensidig forståelse 

Kvalitet  

Konsekvens: Faneflugt 

Regel: gøre vigtig ting – rigtigt 

Tryghed 

Konsekvens: Det kan være at ungerne vil være 
der, men forældre vil ikke have det. 

Regel: rammer  

Gruppe 2 

Engagement 

Konsekvens: Deltagelse/involvere sig aktivt i 
projekter i Idestrup. 

Regel: Overholde aftaler 

Udvikling 

Konsekvens: Der skal være plads til forandring. 

Regel: Synliggørelse af forandringen konse-
kvens: 

Forskellighed:  

Konsekvens: Der er plads til alle mennesker + 
foreningen i Idestrup 

’Regel: Ingen må udelukkes på forhånd. 

Tryghed  

Konsekvens: man kan være sig selv. Man bliver i 
stand til at yde/ hjælpe andre.  

Regel vær mod andre. 

Gruppe 3 

Engagement 

Konsekvens: Positive mennesker større helhed i 
lokalsamfundet.  

Regel: Opbakning på tværs af foreningerne i Ide-
strup. minus Konsekvens: lokalsamfundet dør. 

Hele mennesker  

Konsekvens: Være med i fællesskabet opbakning 
fra ”baglandet” 

Regel: Engagement 

Konsekvens: ingen/ manglende opbakning. 

Glæde 

Konsekvens: tilfredsstillelse blandt borgerne i 
Idestrup opland. 

Regel: Ligeværdighed – alle kan være med – ung 
og gammel. 

konsekvens: udviklingen stopper. 
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 Demokrati 

Konsekvens: medbestemmelse, indflydelse, ejer-
skab. Respekt for mindretallet. 

Regel: Alle skal have mulighed for at kunne give 
deres mening til kende. 

konsekvens: højtråbende bliver magtstyrende. 

Gruppe 4 

Ærlighed 

Konsekvens: åbenhed 

Regel: give plads til at sige sin mening 

Respekt 

Konsekvens: respektere andres holdninger og de 
rammer der stilles til rådighed., hvis ikke skabes 
mistillid. 

Regel: undskyldning og erstatning samfundspligt 

Samarbejde 

Konsekvens: glæde og tilfredsstillelse minus hvis 
du vil være med – må du indordne 

Regel: kun stole – lytte – hjælpe hinanden  

Selvværd (tro på sig selv)  

Konsekvens. Opmærksomhed – skulderklap  

Regel: ? 

Gruppe 5 

Engagement 

Konsekvens: glæde & begejstring 

Intens aktivitet 

Regel: At være velforberedt 

Minus konsekvens: kan udelukke nogen. 

Sundhed 

Konsekvens: god livskvalitet i sjæl og krop 

Færre udgifter til sygehusvæsenet. 

Regel: Klare signaler til medlemmer om sund-
hedspolitik – alkohol, rygning, misbrug osv.  

Minus konsekvens: man kan miste træner/ledere 

Tolerance 

Konsekvens: plads til forskellighed – rummelig-
hed 

Regel: God opførelse over for alle. 

Minus konsekvens: ”Lukket” forening 

Troværdighed 

Konsekvens: fremgang i medlemstal. Positiv 
omdømme tryghed blandt medlemmerne. 

Regel. Vær tro mod værdierne. Der skal regeres, 
hvis man ikke er tro – action! 

Minus konsekvens: Ingen fremgang. 

Udvikling 

Konsekvens: plads til fejltrin 

Regel: motivere til uddannelse 

Minus konsekvens: Ingen løn  

Troværdighed 

Konsekvens: Positive signaler 

Regel: Træner/ ledere skal føle sig værdisat i 
klub. 

Minus konsekvens: lukning 

Samarbejde 

Konsekvens: respekt for hinandens holdninger 

Regel: Fælles mål 

Minus konsekvens: udelukkelse 

Engagement 

Konsekvens. Nærværd 

Regel Man skal møde engageret 

Minus konsekvens motivation – hjælp  - dialog.  
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”Samarbejde mellem forenin-
gerne/institutionerne i Idestrup” 

Opgaven 

Hvordan forholder gruppen sig til tankerne om 
”mangfoldige tilbud” – altså tilbud til forskellige 
aldre, forskellige behov/ønsker, sundhed, elite, 
forskellige organisationsformer? 

Gruppen skal drøfte det hensigtsmæssige i at for-
eningerne og institutionerne i Idestrup samarbej-
der om tilbud til børnene og øvrige borgere. 
Hvad er fordele og ulemper (for børne-
ne/borgerne, aktiviteterne, foreningerne og insti-
tutionerne) ved et sådant samarbejde? 

Gruppen skal drøfte hvordan et samarbejde mel-
lem foreninger og institutioner rent praktisk kan 
foregå. Hvem skal lave hvad, hvornår og hvor-
dan? Altså hvordan skal arbejdsdelingen være, 
vil foreningerne og institutionerne det samme – 
eller kan de mødes på ”halvvejen”? 

Gruppen skal komme med konkrete forslag og 
ideer til samarbejdet. Eksempelvis etablering af 
et børnemotionscenter, oprettelse af fælles aktivi-
tetskalender/fælles hjemmeside……… 

Cafe debat 1 

Gruppe 1 

Stort fælleshus: 

- Rummer alle foreninger 

- Døgn- åbent 

- Mødested/borgerhus! 

- Aktiviteter legeplads, billard m.m. 

- ”Paraply” Økonomi ledelse (?) 

- Job-bank 

- Aktivitetskalender (fælles) 

- Hjemmeside (pc) opslag i Idestrup, lo-
kalavis(1mrd.)  

- Fælles leder uddannelse 

- Større gennemslagskraft overfor kom-
munen m.m. 

- Fælles arrangementer 

- Børn/unge – motionsrum. 

Gruppe 2 

- Arbejdsgruppe til at lave velkomstpak-
ke/guide 

- Fælles faciliteter til flere aktiviteter. 
Kortspil foredrag 

- IT. Rollespil og sports aktiviteter 

- Socialt samvær på tværs af generationer 

- Fælles pasning af institutioner, hal skole 
klubhus ungdomsklub pedelfunktion  

- Fælles forenings sekretariat til at vareta-
ge medlemsregistrering /regnskab 

- Fælles hjemmeside 

- Have styr på lovgivning vedr. Tilskud 
m.m.   

Gruppe 3 

Arbejde for at samle aktiviteten. 

- Fastholde tilknytningen i foreningslivet 
ved at der tilbydes flere aktiviteter lokalt. 
Det vil være en fordel for ”zapper” kul-
turen  

- Synliggørelse af aktiviteter som tilbydes 
i lokalområdet.  

- Større åbenhed imellem foreningen og 
institutionerne om nye tiltag og kom-
mende aktiviteter. 
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Gruppe 4 

 

 

Gruppe 5 
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”Hvordan skaber og motiverer vi 
det kollektive engagement og 
ansvar” 

Opgaven 

Gruppen skal drøfte om det fortsat kan lade sig 
gøre at motivere nogle til at blive frivillige lede-
re. Hvad skal der til for at folk vil være aktive i 
foreningsarbejdet i Idestrup? Kan de unge, for-
ældrene eller bedsteforældre være en løsning 
som frivillige ledere? Hvordan motiverer vi 
dem? 

Hvordan kan foreningerne bidrage i den ny stor-
kommune? Hvilken berettigelse har foreningen 
overhovedet i vort moderne samfund? 

Hvordan forholder gruppen sig til forslaget om 
en ændret ledelsesstruktur som omtalt i oplægget 
fra Anders Halling? Hvordan kan det i givet fald 
tilpasses i Idestrup?? 

Kan frivillige foreninger og ledere gøre en ind-
sats i forhold til de aktuelle sundhedsproblemer 
(overvægtige børn og unge, isolerede børn og 
unge)? Og i givet fald hvordan? 

Reaktion på de 4 scenarier fra oplægget. Hvad 
bør realiseres? Forslag til hvordan vi kan arbejde 
videre med at realisere ideerne 

Hvordan sikrer vi fagligt dygtige ledere? Drøft 
evt. med udgangspunkt i oplæggets idé om ”Ide-
strup lederuddannelse”. 

Cafe debat  

Gruppe 1 
- Motiver til at blive leder: 
- Ny struktur/organisation 
- Konkrete aftaler (tidsbestemt) 
- Synlige – værdier  
- (ikke løn) men f.eks. træningsdragt 
- fælles oplevelser – teater 
- kollektiv ansvar 
- ledelses sammensætning – værdier syn-

lige – bestyrelse  
- Nemmere at rekruttere og mere motive-

rende  
Gruppe 2 

- Synliggøre hvad det vil sige at være træ-
ner - leder 

- Træne –leder = kontingent fri medlem-
mer 

- Træner / leder uddannelse i klubben 
- ”Mentor” i opstartsfasen 
-  Samarbejde med grundejerforening 

f.eks. helst alle foreninger samt er-
hvervsliv + kirke i området. 

- Lave en ”velkomstpakke” med info.  
- Synliggøre trænere ledere ved f.eks. bil-

leder og kursus niveau hængende i klub 
(multihus), hjemmeside 

- Synlig klubinfo til fri afbenyttelse i f.eks. 
klubhus 

Gruppe 3 
- Forenings berettelse: positive brug af fri-

tid. Forebyggende i relation til folke-
sundhed. 

- Foreningen bidrager ved: at være et at-
traktiv bosætnings område. Mangfoldig-
hed af fritidstilbud. Engagement ved at 
tage imod nye tilflyttere på en konstruk-
tiv facon.  

- Visioner: alle foreninger under samme 
tag. Motionscenter som tilbud i f.eks. 
skolens regi. 

Gruppe 4 

 

- Kompetente ledere – autoritet fagligt 

- Opbakning til unge ledere 
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- Gensidig forventninger med forældre/ 
klub: overvære træning, fællesmøder, in-
formationer. 

-  Uddelegere ansvar: Føle man er klubben  

Foreningsliv kan være en aktiv for kommu-
nen:  

- Bosættelse = skat 

- Social – kompetencer  

- Netværk  

- = besparelse på andre områder  

- Demokratiske spilleregler 

- Se på Gedser: samarbejde mellem skole 
og forening om aktivitet. 

Gruppe 5 

De 4 scenarier om fremtidens forening 

- Enighed om flerstrenget forening sam-
ling af div. Aktiviteter med en hovedbe-
styrelse 

- Alle træner/ledere ungdom såvel som 
senior får ens honorar 

- Kontigent betaling for den enkelte akti-
vitet. 

  

 

 

Gruppe 6 
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Forslag til handlinger i Idestrup 

1 Alle foreninger under samme tag. 
Stort fælleshus: Møde-
sted/borgerhus. Rummer alle for-
eninger. Døgn - åbent. Aktiviteter 
legeplads, billard,  Børn/unge – mo-
tionsrum. 

2 Fælles Aktivitetskalender for Ide-
strup 

3 Fælles lederuddannelse i Idestrup 

4 Fælles arrangementer i Idestrup 

5 Fælles faciliteter til flere aktiviteter 
(eksempelvis kortspil og foredrag) 

6 Fælles pasning (pedelfunktion) af in-
stitutioner, hal skole klubhus ung-
domsklub  

7 Fælles foreningssekretariat til at va-
retage medlemsregistrering 
/regnskab 

8 Fælles hjemmeside/opslag i lokal-
avisen (1 gang pr. mrd.) 

9 Træner / leder uddannelse i klubben 

10 Samarbejde mellem alle foreninger 
samt erhvervsliv + kirke i området. 

11 Vi skal tage imod nye tilflyttere på 
en konstruktiv facon. Lave en ”vel-
komstpakke /guide” med info. 

12 Der skal tilbydes flere aktiviteter lo-
kalt 

13 Større åbenhed imellem foreningen 
og institutionerne om nye tiltag og 
kommende aktiviteter. 

14 Koordinering af tilbud i lokalområ-
det 

15 Børn under 9 år bør gå til ”Aktivitet” 
i stedet for en fast disciplin 

16 Der bør skabes mulighed for at ska-
be tæt samarbejde omkring børn med 
særlige behov 

17 Der bør etableres en fælles, lokal or-
ganisation omkring idræt, fritid, æl-
dre, hallen mv. 

18 Foreningerne bør arbejde med fore-
byggelse/ sundhedsfremme i relation 
til den lokale folkesundhed. 

19 Foreningerne i Idestrup bør tilbyde 
en mangfoldighed af fritidstilbud.  

20 Etablere børne motionscenter som 
tilbud i skolens regi. 

21 Mentorordning for nye/unge trænere 

 



 

Side 14 

Børn og unge 

De små (7-9 år) 

Kritik 

- Få legepladser 

- Ingen kælkebakke 

- Ingen håndbold i små årgange. 

- Skøjtebane (vinter) svømmebassin 
(sommer) 

- Åben kirke, (koncerter, rollespil) 

- Stor legeplads 

- Open – air – bio. 

Godt 

- Fodboldhal + fodboldbaner 

- Tæt på vennerne 

- Præstens have  

- Kirken 

De mellemstore (10-12 år) 

Kritik 

- Ungdomsskolen (under 7) 

- Skolen for gammel 

- Ingen (tøj butikker) 

- Busserne kører sjældent og dårligt 

- Lys mangler, når det er mørkt 

- Natteravne 

- Gammelt klubhus 

- Klubhuset mangler noget andet end fod-
bold 

- Noget café, byliv 

- Skjult drikkeri 

Godt 

- Skolen, er der stadig 

- Solkongen 

- Tæt på land og by 

- Forening (B1938) 

- Hallen 

- Ungdomsskolen (fra 7 klasse)  

De store (13-14 år) 

kritik 

- For lidt at gå til! 

- Dårlig klub – ikke hyggeligt +gammelt – 
ikke nok temadage – kunne godt stille 
musik og pc til rådighed! 

- Ingen gode butikker 

- Gammel sportsplads! 

- Ikke noget at lave fra kl: 15- 19 – må ik-
ke være på skolen efter skoletid 

- Være bedre til at tage nye/yngre lærer 
ind 

- Skøjtehal Drømme 

- Mulighed for tennis træning 

- Butikker/ Caféer 

- Diskotek 

- To haller – mulighed for flere trænings-
timer! 

- Fitnesscenter 

- En park 

Godt 

- Der er ikke langt imellem butikkerne 

- Der er mange at gå til 

- Solcenter 

- Ombygning af skolen – Skabe til folk i 
7-9 klasse – pæn skole – nye wc – vand-
beholder  

Børn & unge Konklusion  

Kritik 

- Få og dårlige legepladser (flere kælke-
bakker)  

- Flere unge skole lærere (flere af dem) 

- Må ikke benytte skolen efter skoletid 

- Dårlig ungdomsklub, gammel og ikke 
hyggelig. ikke nok temadage og ikke 
cd’er til rådighed  
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- Mangler en ungdomsklub (fra 4-6 klas-
se) 

- Intet café liv 

- Skjult drikkeri blandt unge evt. voksne 
natteravne 

- Manglende gade lys og for få busser 

- Gammelt klubhus, mere socialt liv 

- Trampolin, hvorfor må vi ikke bruge 
den? 

Godt 

- Egen skole 

- Godt foreningsliv 

- Solkongen 

- Egen hal og baner 

- Ungdomsskolen (fra 7 klasse) 

Det drømmer børn og unge om i Idestrup 

- Skøjtehal  

- Tema + Disco i ungdomsklub + forsam-
lingshus 

- Stor legeplads 

- Trampoliner 

- Teater (børn & unge) 

- Mulighed for tennis træning 

- Åben kirke, sjov for børn & unge 

- Koncerter/comedy show 

- Caféer og butikker 

- Biograf (open air) 

- Vandland 

- Rampen op igen 

- To haller til flere sportsgrene 

- Fitness center 

Forslag til videre bearbejdning 

Aktivitetskalender for Idestrup. Fælles hjemme-
side/opslag i lokalavisen (1 gang pr. mrd.) 

”Velkomstpakke/-guide” med info til tilflyttere. 

Aktivitetsklub/Idéklub for 4. – 7. klasse 

Samarbejde i Idestrup. Organisation. Oplæg til 
igangsætning af arbejdsgruppe 
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Handleplaner 

Værdier – Handlinger/indhold – Hvem, Hvad, Hvornår 

Aktivitetskalender for Idestrup. Fælles hjemmeside/opslag i 
lokalavisen (1 gang pr. mrd.) 

Værdier  

Information, og samarbejde 

Indhold/handling 

Hjemmeside – evt. link 

Domæne navn (”Idestrup.dk”) 

Udarbejde kalender 

Kontakte til foreninger + skole og institutioner via brev eller til ophængning i lokalområdet. 

Kalender på papir ud-print til ophængning i lokalområdet. 

Dagspresse, budget afklaring 

Hvem/Hvad/Hvornår  

Fremvise udkast til hjemmeside + kalender ved fælles møde den 18. April. 

Ansvarlige: Frank, Klaus, Annette, Kurt, Jane (Gruppen er kun til at få projektet startet - det står frit for 
flere at komme med)! 
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”Velkomstpakke/-guide” med info til tilflyttere. 

Værdier 

Tryghed  - Ingen må udelukkes på forhånd, regel: vær mod andre 

Synliggørelse af lokalsamfundet. 

Handling/ indhold 

Målgruppe: Tilflyttere til Idestrup (skole – kirke-
sogn). 

Tilflyttere: Enlige, børnefamilier, pensionister. 

Indhold: Personlig ”håndgribelig” velkomstpakke. 

Omhandlende: Alle institutioner, alle foreninger, al-
le erhvervsdrivende. 

Hvad: f.eks. en kurv med ”produkter” fra erhvervs-
drivende og en kortfattet folder med nødvendige re-
levante oplysninger om lokalområdet. Link på Ide-
strup hjemmeside. 

Hvordan: Personlig aflevering af velkomstpakke. 

Hvem: Velkomstpakke overrækkes af repræsentant 
fra ”vejen”. Arbejdsgruppe: Ole,  

Hvornår: NU! 
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Aktivitets café (4. – 7. Klasse) 

Værdier 

Tryghed. Udvikling  

Handling:  

1. Legeplads (0-6 år) Placeres hvor rampen stod + trampolin i jorden. 

2. Legeplads (7 �  år) bag tennisbanen + trampolin i jorden.   

3. Café evt. klubhuset, hvor børnene selv indretter med hensyn til møbler m.v. hvad skal der være af 
tilbud: computer, sodavandsautomat, playstation, anlæg, bordtennis mv. Evt. personen som er afsat 
til lektiehjælp i skolen, kan komme til cafeen og hjælpe 

Hvem 

Søren tager kontakt til Steen von Würden vedr. legeplads 0-6 år. 

Jess tager kontakt til Helle Larsen (Idéklub formand) vedr. legeplads 7-20 år. 

Café arbejdsgruppe: Søren brædder, Jeanette Wang Petersen, Anette Følst, Dorthe Bjerre, Susanne Erich-
sen 

Hvad 

Sættes i gang ved kontakt til kulturudvalget og tekniskforvaltning  

Invitere legepladsbyggerne med tilbud om at se området 

Invitere nogle børn – hvad er deres ønske 2 fra hver klasse 1 dreng og 1 pige (5-8 klasse).evt. konkurrence 
vedr. navn 

Hvornår 

Kontaktes i næste uge. Hurtigst muligt iværksættelse af legepladsbygningen. Café skal være klar pr. 1-09-
2006. 

Forældrebetaling + kommunetilskud . 
Åbningstider efter skoletiden til kl; 17 

Derefter åbent efter kl. 17 for alle al-
dersgrupper (uden opsyn).  

Velkvalificeret leder.   
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Samarbejde i Idestrup. Organisation. Oplæg til igangsætning 
af arbejdsgruppe 

Værdigrundlag 

Respekt, forskelligheder, tolerance 

Udvikling 

Tovholdere 

Karsten, Ada  

Suppleanter: Frode, Ulla  

Møde 18. April kl. 19.00 i forsamlingshuset 

Formål: Afdække interesse fra Idestrups foreninger om øget samarbejde. 

Ref: Ada Jardeløv 

Ordtyrer: Søren Petersen 

Der skal være tilmelding til mødet. 

Dagsorden 

1 Velkomst (Søren A, Morten N) 

2 Orientering ideer fra weekendseminaret (én fra hver gruppe fremlægger gruppernes arbej-
de/ideer) 

3 Det videre arbejde (konklusion) v/Søren A. 

Arbejdsgruppen og de ansvarlige for fremlæggelse mødes kl. 18.00. 

Husk at bestille kaffe og kage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne avis er redigeret af 

Mikkel Halling Steen og Anders Halling 

TAK FOR DENNE GANG! 


