Referat af åbent møde på Vamdrup Bibliotek 20. august 2019
Projekt Levende lokalområder
Mødets dagsorden
-

Præsentation af studieprojekter fra Vamdrup ved Eva Knutz og Thomas Markussen, SDU Kolding

-

Præsentation af bibliotekets forslag til initiativer som opfølgning på input fra møde i maj

-

Oplysning om kulturpuljen ved Rikke Revsholm, leder af kulturafdelingen i Kolding kommune

-

Fælles dialog om fremtidige projekter og initiativer i Vamdrup

Aftenens hovedpunkter
Der var stor enighed om at igangsætte to projekter:
-

At afholde et arrangement under overskriften ”Mød din by” om fællesskaber i Vamdrup fredag d.
27 september. Arrangementet er en del af kommunens frivilliguge og er dels et
netværksarrangement for foreninger og aktører, og dels en mulighed for at vise frem til
interesserede borgere, hvad Vamdrup har at byde på. Biblioteket understøtter med lokaler,
koordinering og markedsføring, mens de lokale aktører byder ind med indhold og idéer.

Ønsker I at deltage i ”Mød din by” så giv os meget gerne besked inden tirsdag den 27. august
(skriv gerne, også selvom I tilkendegav interesse på mødet den 20. august). Alle er velkomne og
kan repræsentere sig som de ønsker – i form af en stand med flyers, en aktivitet, et foredrag,
workshop etc. Skriv også gerne, hvis I vil være med i den styregruppe, der i dialog med bibliotek
sætter rammer for dagen, sætter deadlines mm.
Der er taget kontakt til flere lokal aktører, men mind gerne hinanden om arrangementet.
-

At etablere en ’arrangementsgruppe’, der skal arbejde på at skabe mere kontakt og koordinering
mellem de forskellige foreninger og andre aktører, der er i byen. Gruppen skal arbejde på at
arrangementer ikke bliver placeret oven i hinanden, og i øvrigt arbejde på samarbejde aktørerne
imellem. Gruppen består af frivillige borgere og repræsentanter for foreninger. Arbejdet kan både
gavne dem, der laver arrangementer, og dem, der vil deltage i lokale arrangementer.
Bibliotekets rolle have en understøttende rolle ved at indkalde til møder, facilitere møder og evt.
byde ind med foredrag og anden support.

Ønsker I at med i denne gruppe, så giv os meget gerne en tilbagemelding. Gruppens første projekt
bliver at samarbejde om ”Mød Din By”.
I kan løbende holde jer opdateret på: koldingbib.dk/levendelokalområder
Vi glæder os til at høre fra jer!
De bedste hilsner,
Lene Lebech, Projektleder 60+ FRISK
Mette Winther Hauge, Udviklingskonsulent for frivillighed og fællesskab
Jette, Sarah og Bitten, Koldingbibliotekerne

