Bolderslev Lokalråd
Referat fra temamøde (møde nr. 82) - torsdag den 14.09.2017 kl. 19:00
Bolderslev Fritidscenter mødelokale
På mødet deltog:
Henning Frisk – Formand Lokalråd
Hans Peter Jensen – Næstformand Lokalråd og tovholder ”Markedsskoven”
Kirsten Schneider – Kasserer Lokalråd
Eline Hansen – Medlem Lokalråd og tovholder ”Bro og Sløjfen”
Lasse Hansen – Medlem Lokalråd
Brian Jonasson – Medlem Lokalråd og delvis tovholder ”Købmandsgruppen”
Janne Rasmussen – Tovholder ”Dagligvare og grønneområder”
Hans Petersen – Tovholder ”Fritidscenter”
Kasper Espersen – Aabenraa kommune
Mia Nørlund – Rådgiver fra CFBO på områdefornyelsesprogrammet
Afbud:
Asta Danielsen – Sekretær Lokalråd

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DAGSORDEN:

Velkomst
1. Velkomst og aftens program – ved Henning
2. Kort introduktion til områdefornyelsesprogrammet – hvad venter lige om hjørnet
(Kasper/Rådgiver.)
Opgaver og status
3. Hvor er arbejdsgrupperne i deres arbejde – status og præsentation af arbejdsgruppernes
foreløbige arbejde – deres mål og det som ligger næst for. (Tovholdere)
4. Hvilken type opgaver har i over de måneder der er gået siden opstartsmødet, oplevet at I er i
stand til at løfte? Er der en særlig gruppe af opgaver, som har vist sig særligt udfordrende at
løse? Hvad se I som de største barrierer for løsningen af dem? (Fælles drøftelse)
5. Hvordan har I prioriteret i forhold til projekter og opgaver som i har gjort jer forestillinger
om at Områdefornyelsen skal håndtere? (opgaven på baggrund af mødet i maj – hvad er de
overordnede prioriteringer?)
o Er der noget som begynder at ligne en prioritering blandt de eksisterende projekter?
o Er der dukket nye op i mellemtiden?
Områdefornyelsesprogrammet
6. Information om den overordnede proces – (Kasper/Rådgiver)
o Gøre klart i forhold til det arbejde som kommer til at foregå frem mod udarbejdelsen
af områdefornyelsesprogrammet. – formelle krav, rammer, økonomi og
perspektiver.
o Vigtig information – hvad er rammerne for programmet og hvordan har det været
brugt i Løjt.
 Udgangspunktet er udviklingsplanen og udviklingsplanens initiativer



Hvilken type opgaver er der allerede i ansøgningen lagt op til at
Områdefornyelsen kan håndtere?

Organisering og samarbejde
7. Hvad skal vi tage stilling til i forhold til organiseringen?
o Hvilken grad af involvering skal der være i programfasen
 Hvem har hvilke roller og hvordan kan der justeres undervejs?
 Gode/mindre gode erfaringer (Rådgiver)
 Forslag til overvejelse (Rådgiver/Kasper)
8. Næste step og plan
-----------------------REFERAT
Drøftede punkter på mødet
Økonomi
Som det første blev der orienteret om, at de statslige midler er blevet matchet med
kommunale midler. Der er et samlet beløb på 6,3 mio.
Herfra skal trækkes udgifter til rådgiverbistand på ca. 200.000 og ca. 5% (315.000) til
administrationsbidrag til projektledelse, øvrige kommunale medarbejder ressourcer.
Det beløb som skal forventes prioriteret i Bolderslev er derfor 5,785 mio.
OBS! Det kommunalt afsatte midler og prioritering er en foreløbig aftale – de skal igennem en
første prioritering og anden prioritering. Kasper orientere, såfremt der sker ændringer
undervejs.
Oplæg om Områdefornyelse og områdefornyelses program
På mødet blev omstændighederne omkring områdefornyelsen præsenteret. Præsentationen
indeholdt den overordnede proces – herunder deadlines, tidsfrister. Derudover en detaljeret
gennemgang af hvad et program for en områdefornyelse skal indeholde.
De lokale projekter
Tovholderne for de fire arbejdsgrupper gav en kort status – på den baggrund blev der drøftet
hvorvidt de oplever aktuelle hindringer, hvor områdefornyelsen kan være relevant.
Grupperne er:
 Markedsskoven
 Detailhandel og grønne fingre/grønne områder (gruppen har pt. primær fokus på
detailhandel)
 Sløjfe
 Fritidspladsen
Ud over de fire gruppers status, blev der drøftet nogle af de øvrige projekter, som
udviklingsplanen beskriver, og som også kan være relevante i forhold til programmet for
områdefornyelsen.
Den første prioritering og koordinering med lokale projekter
Se billedet vedhæftede referatet – herunder også de øvrige projekter.


Skal med (højeste prioritet) projekter:
1. Broforbindelse – Sløjfen (trafikale tiltag)
2. Fritidspladsen - dispositionsplan, detailplan samt enkelte anlæg
3. Tunnelparken – Klimatiltag



Skal med puljer:
1. Pulje til små byprojekter og kulturelle tiltag



Skal med (mellem-prioritet) projekter:
1. Bålhytte ved Markedsskoven

Inddragelse
 På mødet blev der givet udtryk for det ”farlige” ved at der inddrages på en måde, som
kommer til at minde for meget om det, der er sket i forhold til udviklingsplanen.
 Lokalråd, Kommune og rådgiver er enige om at udgangspunktet for prioriteringer og
dermed programmet er Udviklingsplanen.
 Der er blevet lagt op til at modellen for inddragelse kan ske gennem en bred orientering
gennem lokalrådets netværk samt facebooksiden.
 Der er ligeledes blevet drøftet muligheden for at reducere antallet af
arbejdsgruppemøder og fællesmøder til et større møde halvvejs i forløbet – tidspunktet
er ikke fastlagt.
Organisering
 Der var enighed om, blandt lokalrådets fremmødte medlemmer, at den præsenterede
model for organisering skal bruges i programperioden. Derudover vurderer man, at der
kan være mere at hente fra Løjts erfaringer i forhold til inddragelse, organisering og
prioriteringer.


Kasper og Mia, efterspurgte en fra gruppen som kontakten under programfasen skal gå
igennem, og her blev der enstemmigt vedtaget at det skal være Brian Jonannson.

Aftaler
 Politisk orientering:
o VUU, bliver orienteret om dette første møde, og det som har været drøftet på
mødet. – prioriteringer og tilgang til inddragelse til overvejelse.


Til fremsendelse:
o Program for løjt
o Bruttoliste fra Løjt
o Notat om placering af dagligvarebutik i Bolderslev



Den videre proces:
o Mia og Kasper laver et oplæg til inddragelse i forløbet som kan drøftes med
Brian.
o Når forslaget til det videre forløb er på plads, indkaldes til et bredt
arbejdsgruppemøde, med mulighed for deltagelse af alle borgere.
o Materialet til dagen bliver udarbejdet af Kasper og Mia.
o Orientering og information kan foregå via lokalrådets netværk og facebook .

Ref. Kasper Espersen

