Helle Øst
Udviklingsråd
Referat
Gruppe 2+3 møde om vidensdeling.
Dato: 21. 05. 2015 kl. 19.00
Sted: Starup Multihus
Referent: Claus Vestland Jeppesen
Mødedeltagere (udsendt til):
Jørn S. Pedersen (Årre), Claus Jeppesen (Vrenderup), Keld Jacobsen (Starup), Mads Skydt (Fåborg), Mogens
Svarrer (Starup), Lars Lauritsen (Starup), Lissi B. Hansen (Agerbæk/Nordenskov), Betina Bornhøft (Starup),

Albert van Harten (Årre), Karsten Madsen (Ansager), Michael Tkacz (Fåborg), Citta Valgren (Hesselho),
Martin Kristensen (Fåborg), Villy Pilgaard Andersen (Fåborg), Torben L. Nielsen (Agerbæk),
Afbud :
Bjørn Bjerre (Starup), Citta Valgren (Hesselho), Martin Kristensen (Fåborg), Villy Pilgaard Andersen

(Fåborg), Torben L. Nielsen (Agerbæk)
Her til kommer en 2 - 3 personer der har ønsket at melde sig ud af gruppen

Andre deltagere:

1. Velkommen til Starup-Tofterup ved Lars Lauritsen.
- Lars bød os alle velkommen til Starup.
2. Gensidig præsentationsrunde,
- Alle gav en kort præsentation af dem selv og deres virke i deres lokalområde.
- For nogle var det nyt, at de deltage i et møde om frivillig arbejde og handle på det, - super godt!
- For de fleste var det første gang, at man mødets i et mindre forum for at udveksle viden og idéer med folk
fra nabobyerne i Helle Øst. Nogle kendte ikke hinanden i forvejen og mødet blev starten på en ny dynamisk
og iværksættende samarbejde på tværs af vores lokalsamfund.
3. Opsamling fra UR-mødet den 29. april i Helle Hallen ved Claus Vestland.
- Claus spurgte deltagerne, hvad de synes om mødet. Alle udtrykte stor tilfredshed med mødet og havde kun
ros der til. De fleste var enige om at Tyge Mortensens workshop var klart det bedste ved mødet.
- Der blev også givet udtryk for, at UR nu var blevet synlig og levet op til sit formål.
- Ved workshoppen opstod 10 grupper, som skulle arbejde selvstændig videre med forskellige emner:
Gruppe 1: SAMKØRSEL via Ruban
Gruppe 2: ORGANISERET VIDENSDELING via Ruban
Gruppe 3: SAMARBEJDE OM UDVIKLING
Gruppe 4: LÅNETANK til financering
Gruppe 5: VENDE FOLKEVANDRINGEN med forskningscenter
Gruppe 6: RO - NÆRHED - STILHED - LANGSOMMELIGHED

Gruppe 7: DANMARKS SJOVESTE OL FOR BØRN
Gruppe 8: INFRASTRUKTUR
Gruppe 9: FÆLLES JOBSKABELSE
Gruppe 10: MÆLKEFESTIVAL
4. Drøftelse af konkrete tiltag i forbindelse med vidensdeling byerne imellem indenfor UR-Øst.
- Tiltag nr. 1 og med højeste prioritet er iværksættesen af Ruban-projektet, som er godt på vej, men der går
op til et halvt år inden, det er køreklar. Ruban har i forvejen en projektgruppe og Gruppe 2+3 indgår som
sparingpartnere.
- Tiltag nr. 2 er vidensdeling mellem vores lokalsamfund. Her kom der idéer frem omkring bl.a. bosætning:
 Fællesspisning hos naboen
 Forret et sted, Hovedret et andet sted og dessert et tredje sted
 Give away spisning
 Velkomstpakke
 Skabe relationer til nye tilflyttere, - drikke en flaske vin sammen.
 Sparring med ejendomsmægler
 Bedre udnyttelse og samarbejde mellem det lokale idræts-, forenings- og erhvervsliv.
 God kendskab til kommunens embedsmænd
 Besøgs og erfaringstur hos hindanden evt. i fælles bus
 Med flere
5. Mads Rahbæk Skydt oplæg op om projektstyring og vidensdeling.
- Mads er ansat hos Mentor-IT i Esbjerg og fast udlejet til Mærsk, hvor han laver projektstyrring worldwide
inden for olieindustrien. Han siger at: ”det sværeste er at få København til at arbejde sammen med Esbjerg”
.
- Mads har udarbejdet et oplæg til lokal projektstyring og vidensdeling som han viste os på power point. Har
var mange gode indspark til at sætte den slags i system for at nå mere effektiv i mål med projekter. Det vil
kunne sparre på menneskelige ressourcer, som så kan bruges bedre andet steds.
6. Formidling af vidensdeling v/ Karsten Madsen, programmør for Ruban.
- Claus fortalte om grundprincippet i Ruban som først og fremmest handler om samarbejde om
kommunikation og nyhedsformidling for at skabe og styre udviklingsprojekter.
- Karsten fortalte om hvordan man i praksis har succes med det i Ansager.
7. Organisering af arbejdet, herunder evt. nedsættelse af en styregruppe samt en/flere arbejdsgrupper
bestående af repræsentanter fra alle byerne. Herunder udarbejdelse af kommissorium for de respektive
arbejdsgrupper.
8. Eventuelt.
9. Planlægning af næste møde.
- Næste møde er planlagt til den 15. juni 2015, kl. 19.00 i Fåborghus.

