
Referat af åbent møde for foreninger i Vamdrup – Levende Lokalområder 

 
Vamdrup Bibliotek - D. 28.5.19 

Arrangører:  

Bitten, Jette og Sarah, Koldingbibliotekerne 

Lene Lebech, Projektleder 60+ FRISK 

Mette Winther Hauge, Udviklingskonsulent for frivillighed og fællesskab 

Deltagere: 

5 borgere/biblioteksbrugere 

Repræsentanter fra: 

Byforum 

Vamdrup Skakklub 

Jernbaneklubben af 2002 

Teatertruppen Vamdrup 83 

Vamdrup Gymnastik forening 

Dansk Civile Hundeførerforening 

Idræt for alle (IFA) 

Kongeaamuseet 

Vamdrup Kino 

 

Mødets dagsorden 

- Præsentation af arrangører og deltagere 

- Workshop i grupper – hvad drømmer vi om, at Vamdrup skal være? 

- Fælles diskussion 

- Præsentation af bibliotekets ‘tilbudskatalog’ og introduktion til kulturpuljen 

 

Kort om aftenen: 

Vamdrups Biblioteks mødelokale blev fyldt af ildsjæle fra foreninger og borgere fra lokalområdet, hvis 

stemmer fyldte rummet med ivrig debat og konstruktive ideer. Workshoppens fokus var at få afklaret, hvad 

der skaber udfordringer for et levende forenings- og lokalmiljø – samt at dele tanker om hvad vi drømmer 

om, at der skal ske i Vamdrup. Kulturpuljen blev præsenteret som et muligt værktøj til at igangsætte de 

diskuterede ideer, i form af et samarbejde blandt foreninger og lokal aktører.  

 

Hovedpunkter 

- Der er en stor efterspørgsel efter mere og tættere koordinering og samarbejde mellem foreninger.  

For at dette skal lykkes, ønskes et form for netværk eller kontaktflade for foreninger, for bedre 

kommunikationsmuligheder. 

- Der er et ønske om bedre kommunikation mellem erhverv, foreninger og private. For eksempel en 

fælles kalender for hele byen til oversigt og koordinering af arrangementer mm.  

- Forslag om at biblioteket kan iværksætte generel support til foreninger, i form af for eksempel 

foredrag eller møder om relevante emner.  

- Borgerhus i midtby. Et fysisk bidrag til ønsket om tættere samarbejde mellem foreninger, og bedre 

interaktion med borgerne. Der eksisterer allerede mange gode initiativer og interesser – og et nyt 

hus kan skabe sammenhængskraft, merværdig og synlighed. 

 



 

 

 

 

Konklusion 

Aftenens store, gennemgående tema var ønsker om tættere kontakt – både foreningerne imellem, og 

mellem foreningslivet, Byforum, borgere i Vamdrup, erhvervslivet og potentielle tilflyttere. For at dette skal 

lykkes og være bæredygtigt, skal der udformes en form for platform eller et system, som foreninger og 

lokale aktører har aktier i og ejerskab over. 

 

Hvad så nu?  

Biblioteket og de kommunale samarbejdspartnere tager alle input fra mødet med hjem til baglandet og 

udvikler et bud på, hvordan biblioteket kan understøtte det levende lokalmiljø i Vamdrup. Vi inviterer til 

åbent møde igen den 20. august 2019, hvor alle fremmødte opfordres til at komme med igen – og gerne 

invitere flere med. 

Her vil biblioteket komme med et udspil til hvordan vi arbejder videre med indsatsen. Desuden vil vi samle 

op på ansøgninger til kulturpuljen, og der vil være foredrag ved Eva Knutz og Thomas Markussen fra SDU 

om studenterprojekter i Vamdrup i efteråret 2018. 


