
 

Møde i Initiativ gruppen, mandag den 6. februar 2006 

 

Deltagere: 

 

Helga Staugaard hstaugaard@gmail.dk 

Anne Østergaard famostergaard@ofir.dk 

Erik Nissen  enissenvip@cybercity.dk 

Aders Bladt   anders_bladt@mail.tele.dk 

 

  

Skal vi have et LANDSBYRÅD i Avnbøl-Ullerup? 

 

Der indkaldes til møde: 

 

Hvornår: Mandag den 6. marts 2006 – kl. 19.30 

Hvor: Bakkensbro skole - Biblioteket 

 

Hvem: Alle borgere i lokalsamfundet  

 

Hvorfor: Fordi vi ønsker at styrke lokalsamfundet, nærdemokratiet og det gode 

naboskab. 

 

Hvordan: Det er vigtigt, at værne om og kæmpe for vore børne- og 

daginstitutioner, ikke mindst Bakkensbro skole. 

 

 Vi ønsker at støtte op om, og samarbejde med vore mindre klubber og 

foreninger, så som:  

Avnbøl-Ullerup Ringriderforening 

Team Nix Tempo 

Løbeklubben Tempo 

Power-girls 

Husmor foreningen 

Historisk forening 

Avnbøl-Ullerup Vandværk 

Avnbøl-Ullerup frivillige Brandværn 

Jagtforeningen 

Spareklubben 

Handels- & Håndværker foreningen 

Etc. 

 

Her kunne man tænke sig: 

 

Tidssvarende klub- & medborgerhus. Fælles faciliteter, møderum, 

kreative værksteder etc. 

 

Et sted hvor både unge og ældre kunne mødes, til en hyggesnak, et slag 

kort eller en god fodboldkamp i fjernsynet.  

 

 

Af andre ideer & fokus områder blev nævnt: 

 

 Trafiksikre skoleveje, ikke mindst når motorvejen kommer. 
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 Et sundt miljø for vore unge. 

 

 Det ”Elektroniske” forsamlingshus. 

 

 Indkøbs bus / muligheder for de ældre.   

 

 By forskønnelse og nye byggegrunde. 

 

Og der er givet 1000 andre gode ideer og opgaver at tage fat om. 

 

 

For at gøre opmærksom på mødet, blev der aftalt at: 

 

 Udarbejde ”Flyers” (Ansv. Anders) 

som sendes ud til alle de små klubber og foreninger (ansv. ?) 

 

 Etablere en stand ifm Lørdagsskolen den 4. marts, hvor der gøres opmærksom 

på Landsbyråds mødet den 6. marts 

 

o Der uddeles ”flyers” 

o Der slås et slag for sagen 

o Flip-over til opsamling af yderligere ideer 

o  Bemanding:  

 

08.00 -09.00  Helga 

09.00-10.00  Erik 

10.00-11.00  Anders 

11.00-12.00  Anne       

  

 Fælles invitation i Gråsteneren ”Opslagstavlen Sundeved”  

o Lorenz Petersen udarbejder og indrykker for samtlige lokalråd  

o Anders mailer input til Lorenz.  

 

 Erik sender Information om mødet til JydskeVestkysten og Radioals. 

 

 

Til mødet den 6.marts: 

 

 Lokaliteter: Bakkensbro skole (Johs)  OK.  Helga  

 Forplejning: Kaffe/kage      OK Anne & Helga 

  Øl / Sodavand (den første indtæg)  ? ? 

 

 Program: Velkomst v/Anders 

 

Orientering omkring Lokalråd  

v/ Lorenz Petersen + evt. Erik Lauridsen 

 

Er der behov for og interesse for et lokalråd for Avnbøl-Ullerup? 

Indspark fra Initativgruppen 

Spørgsmål – debat  

 

Opsamling / Konklusion / Afslutning 

Nedsætte arbejdsgruppe (hvis ønske om landsbyråd).   


