Områdefornyelse Kulturcenter Værestedet
Møde d.20.02.2019 kl. 19.00
Til stede: Jacob, Leif, Bodil, Eva
Fraværende: Kiri, Ole, Tilde, Preben, René
Referat: Eva
Nyt vedrørende Lokal og Anlægsfonden. Lokal og Anlægsfonden er kontaktet med henblik samarbejde og
(med)financiering af ombygning/renovering af Kulturcenter værestedet. Vi har fået svar tilbage om at
projektet umiddelbart godt kan have fondens interesse, fordi de prioriterer landsbyklynger. Men de
behøver flere informationer før de kan vurdere det ordentligt. De har stillet følgende konkrete spørgsmål:
1.
2.
3.
4.
5.

Når der tales om udvikling af de eksisterende rammer, er det så udbygning/ombygning?
Hvilke faciliteter skal der udvikles på?
Har der været borgerinddragelse?
Hvad er økonomien i det?
Skal de nuværende rammer stadig være i brug? I så fald har jeg behov for målfaste skitser af det med
angivelse af, hvad der foregår

Under mødet blev der givet input til punkterne. I forhold til punkt 5 er der brug for målfaste skitser – her er
der brug for hjælp fra Tilde. Eva færdigformulerer svarene og rundsender til alle med henblik på
kommentarer.

Drøftelse og fokusering af de indkomne forslag til aktiviteter, der kan knytte Fjordklyngen sammen og
som kan udfolde potentialet for kulturcenter Værestedet. Det vil sige udvælgelse af aktiviteter blandt de
indkomne forslag på sidste møde og på facebooksiden. Drøftelsen skal munde ud i at vi kan få udarbejdet
en fokuseret ansøgning til næste runde for fondsøgning i Landdistriktspuljen Liv og Land.
Punkterne blev oplistet og det blev tydeligt at en del af de oplistede forslag måske kan samles under
temaet: Bæredygtighed i Fjordklyngen – som kan munde ud i at der på Kulturcenter Værestedet
gennemføres et længerevarende med bæredygtighed. I forløbet kan deltagerne opnå viden, færdigheder
og kompetencer indenfor bæredygtig livsstil. Der kan være foredrag og kursusaftener hvor deltagerne får
gode råd/tips og tricks til mere bæredygtig energi i huset, bæredygtig madlavning, bæredygtig rengøring
etc. Der kan være kurser med hands-on ved fremstilling af bæredygtig mad, reparerer ting, transport etc.
Deltagerne skal så implementere f.eks. to elementer pr måned og dele erfaringer på den følgende
kursusgang, for at vi som lokalsamfund arbejder på at opnår viden, færdigheder og kompetencer til at blive
et mere bæredygtigt området/Fjordklynge. Kan kobles til nogle af de 17 verdensmål.
Der mangler stadig et større arrangement for Fjordklyngen, dette kom vi ikke nærmere.
Næste møde bliver torsdag d.25 april kl. 19.00

