
Referat fra fællesmøde d.27.8.13 

 

1. Velkomst v. Ove 

2. Synkronisering af alle fremmødte foreningers kalender 

 Lokalhistorisk forening:  Er ved, at lægge alle deres data på nettet og arbejder på at 

få deres egen hjemmeside. 

 Byforskønnelsesgruppen: Starter op igen til foråret. 

 Børnehavegruppen: Der er åbent hus torsdag d.29.8. Mandag d.2.9 har børnehaven 

1. åbningsdag. 

 Boldklubben: Alle hold er ved, at starte op. Som noget nyt er der i år startet yoga 

op. Klubben starter i efteråret. 

 Teltlauget: Fremover vil teltlauget stille med 2 mand når der skal opsættes telt 

lokalt. Øvrige skal den enkelte forening selv sørge for. 

 Forsamlingshuset: Spiseaftener og kortspil starter op igen i september. 

 LVS: Program for den kommende sæson er klart. 

 RVS: Juleridning i december.  

 Datoer for alle arrangementer kan læses i Tacklingen, som udkommer til 

september. 

3. Projekt Helnæsbugten er et projekt, der indbyder andre beboerforeninger i hele 

Helnæsbugtområdet til samarbejde. Der er inviteret til fællesmøde d.16.9 på skolen. Indtil 

videre er der kun kommet positiv respons fra de andre foreninger.                                                                              

I dag bor 20% af befolkningen på landet, ifølge forskere vil tallet om 10 år være faldet til 

10%.   Hvad kan der gøres? 

Udfordringen er stadig, at holde på de nuværende kommunale kroner i landdistrikterne. 

Nogle ting vil være svære, at samarbejde omkring, mens andre vil være til stor gavn for det 

enkelte område. Som eksempel kan nævnes: 

- Bosætning 

- Turisme 

- Erhverv, osv 



Nogle kalder områderne for udkantsdanmark, vi vælger, at kalde det en gave, at få lov til at 

bo på landet i så smuk en natur. Samarbejdet mellem landdistrikterne vil kunne styrke 

samarbejdet med kommunen. Landdistriktskoordinatoren har været med i processen fra 

starten og udviser positiv respons for initiativet og vil gerne støtte hvor der er mulighed for 

det. 

Der er mange ildsjæle i Jordløse, det er vigtigt, at ”passe på” dem og støtte op omkring div. 

arrangementer. 

4. Forslag til samarbejde: 

 Samarbejde med Lokalrådet i Haarby 

 Blive bedre til, at skaffe flere ildsjæle 

 Tag imod alt slags hjælp, især fra nytilflyttere 

 Bliv god til, at inviterer nytilflyttere ind i byen 

 Der skal til fællesmødet laves arbejdsgrupper, til udvikling af de enkelte koncepter 

eks. kajakskole, overnatningsmuligheder, cykelture osv, osv 

 Udveksle erfaringer – finde sparringspartner 

 Opfordre kommunen til et bedre samarbejde omkring godkendelser indenfor div. 

områder især hvis det skaber arbejdspladser 

5. Jordløses styrker: 

 Fritidsaktiviteter 

 Mange arrangementer 

 Nye ideer bliver altid hils velkommen – intet er for stort 

 Vi er ”fandenivoldske” 

 Geografisk god beliggenhed 

 Nyhedsmailen 

 Koncertarrangør 

 Hjemmesiden 

 Byforskønnelse 

6. Jordløses svagheder: 

 Måske for mange arrangementer 

 Turisme 



 Erhverv 

 Markedsføring 

 

Alle punkterne vil blive taget med på stormødet d.16.9. 

 

 

Referent Lone 

 

 

 

 

                                    

 


