
Borgermødegruppen 
Referat: Møde den 26/06-2014 

Planlægningsmøde om afholdelse af Stormøde i Helle Hallen den 7. oktober 2014 med alle borgere, 

foreninger, lokal politiker og erhverv om Helle Øst’s fremtid. 

Udfordringer: 
Borgermødegruppen (BG) var enige om: For at mødet kan blive en succes er der nogle udfordringer, der 

skal løses: 

Kendskab til UR:  
Hvem vil komme til et møde i en organisation som ingen kender? 

Det er vigtigt at flertallet af borgerne i Helle Øst får en bred kendskab til UR’s arbejdsområder og virke 
inden Borgermødet.  
Følgende skal være på plads om kendskab inden Borgermødet: 

 Hjemmeside 

 Nyhedsmails (tilmelding på hjemmeside) 

 Pressemeddelelser 

 Flyers – plakater – banner? 

 Kartotek 

 Invitationer 

 Personlige henvendelser til centrale aktører om ”mobilisering” og støtte: 
o Borgerforeninger / Lokalråd / Idrætsforeninger 
o Erhvervsråd 
o Politikere 

 
Claus forsøger efter bedste evne at få hjemmeside, nyhedsmails og pressemeddelelser klar til medium 
august, men vil om ingen omstændigheder love at deadline holder! 
 
ALLE udfylder kartoteket, så vi får så mange organisationer og aktører med som muligt. 
 
Ovenstående er en STOR arbejdsopgave og der er tvivl om det kan løses inden den 7. oktober, hvorfor at 
datoen måske skal udskydes. 
 

Indflydelse: 
Hvem vil komme til et møde i en organisation som ingen indflydelse har? 

Det er forsat en opgave for UR at få mere indflydelse i form af økonomiske midler og lokal 
selvbestemmelses ret for at styrke nærdemokrati og sammenhængskraft. Derfor skal vi inden borgermødet 
afklare vores egen værdi for borgerne og vores indflydelses ret. 
 
Følgende skal være på plads om indflydelse inden borgermødet: 



 Møde i stand med Byrådet – Udviklingsrådene og Arne Bisgaard 

 Overflyttelse af UR til økonomiudvalget 

 1 million i budget 

 Lokal selvbestemmelsesret over udvalgte områder. 

 Møde med vores lokalpolitikere 
o Thyge Nielsen 
o Poul Rosendahl 
o Holger Grumme 
o Keld Jacobsen 

 
Jens Peter tager for kontakt til FUR for i samarbejde med dem at få indflydelsesretten på plads. 
 
Jørn tager kontakt til lokalpolitikerne og arrangere et møde med dem lige efter vores ordinære UR-møde 
den 18. august med Hanne Jespersen. Mødets emne er opgavefordelinger imellem UR og lokalpolitikerne. 
 

Vision 2030 for Helle Øst i følge UR: 
 
UR skal oplyse om udfordringer, opgaver, viden, know how og muligheder, så borgerne får inspiration og 
værktøjer til at tage stilling til den fremtidige udvikling/afvikling af Helle Øst området. 
 
Derfor skal UR oprette et offentligt ”idékatalog” med URs egen anbefalinger/idéer til den fremtidige vision 
for Helle Øst. Idékataloget og URs egne holdninger og anbefalinger skal danne baggrund for en debat til 
Borgermødet.  
 
Følgende skal være på plads om Vision 2030 inden Borgermødet: 

 Alle UR-medlemmer bidrager til et idékatalog 

 Idékataloget offentligøres på vores nye hjemmeside 

 Alle borgere får inden Borgermødet mulighed for at bidrage til idékataloget 
 

 

Program og dagsorden for Borgermødet: 
BG har vedtaget at temaet for Borgermødet er: ”Vision 2030 for Helle Øst” eller ”Helle Øst 2030” 
En af under emnerne er: ”Stærkere organisation til udvikling af Helle Øst” 
 
Poul Verner har meldt fra den 7. oktober og derfor kan han ikke være dirigent denne dag, hvorfor at en 

anden dato vil være at foretrække? 

Hanne Jespersen vil være en af oplægsholderne. Flere kan komme på tale (Erik Buhl, Peter Foldager)? 

Det endelige program aftales senere. 

”Helle Øst”!? 
Navnet på vores område ”Helle Øst” blev diskuteret. BG finder navnet misvissen og ønsker et nyt navn. 

Samarbejdet med Helle Vest og en mulig sammenlægning af de to udviklingsråd blev debatteret,  da vi har 

mange fælles udfordringer. 



Konklusion: 
Ovenstående er en STORE arbejdsopgaver og der er tvivl om det kan løses inden den 7. oktober, hvorfor at 
datoen måske skal udskydes. 
Vedtagelse af en endelig dato kan derfor først foretages, når der er mere klarhed over arbejdsopgaverne 
efter vores mødeaktivitet i august. 
 


