Referat fra Borger- og repræsentantskabsmøde den 21. september 2016
Omkring 70 mennesker arbejdede en aften med at skabe nye idéer til, hvordan Plexus skal udvikle sig i de kommende år.
De med grønt markerede aktiviteter bliver der i skrivende stund arbejdet med.
De øvrige aktiviteter venter bare på, at blive sat i gang. Noget vil være hensigtsmæssigt at orientere Forretningsudvalget, Borgerforeningen eller den
kommende centerleder om, mens andet bare kan sættes i værk af initiativrige borgere – børn som voksne og i fælles forening.
Så har du allerede skrevet dig på en eller flere aktiviteter og er i gang, så giv lyd. Mangler du nogen at komme videre med, så giv også lyd!
Sammen kan vi måske finde andre med samme interesse og lyst til at sætte nye initiativer i gang til gavn og glæde for os, der bor her.
De bedste hilsner fra
Formandskabet for repræsentantskabet i Plexus, Forretningsudvalget i Plexus og Borgerforeningen

Kommercielt fokus:
Jagt & Fiskerimesse i Plexus
+ Shelters til familier eller jagt & fiskeri

Udstilling i hallen, fiskeri i åer, shelters,
hytter ved Plexus, støtte Bed&Breakfast

Kommercielle aktiviteter for virksomheder f.eks konferencer, jobmesser,
praktik m.m.
LED skilte ved indfaldsveje

Dennis Thiesen,
Kirsten Kjeldal
Ny centerleder + personalet
Kirsten Kjeldal,
Jan Schmidt

Udvikling / udbygning af køkkenet
Omlægning af SWAP-lån i Plexus
Kan køkkenet udvikles til at kunne levere mere?

Flere kommercielle aktiviteter for virksomheder fx kurser
1 stort musikarrangement årligt
Overvej værdien af skolemad til andre skoler

Jan Schmidt,
Poul Hedegaard Andersen, Viggo Rækby,
John Madsen,
Flemming Lind,
Michel Bartholin
Michel Bartholin

Centerlederen skal have kommercielle,
forretningsudviklings- og PR-mæssige
kvalifikationer
Michel Bartolin
Centerleder
PR mæssigt, tidsmæssigt med transport,
ressourcemæssigt i medarbejdertimer.

Udvide fest- og konference-koncepter med fx put & take, halleje,
golftime…
Eventmanager
Øget brug af facebook til PR
Hjælp til ny centerleder

Alternativt mere med ud af huset?
Læg det ind som en del af
konferencekoncept
Til udvikling af nye aktiviteter
Kan der findes 3 frivillige, der vil hjælpe
ny leder godt i gang?

Lokalt og kulturelt fokus
Fredagsbar evt. inden fællesspisning

Bemandet med frivillige

Mere kontakt mellem tilflyttere og ”gamle” indbyggere

Velkomstfamilier der kontakter/inviterer
nye til aktiviteter. Lav en liste over
interesserede
Interesserede mødes 1xmånedligt i
Plexus Foyer til hygge og kan hjælpe
hinanden
Mødes 1x måned til let brunch i Plexus +
Bruge hallen i 2-3 timer

Krea-gruppe

Ny aktivitetsgruppe med fokus på småbørnsfamilier – skabe netværk

Medborger-gaven til folket

Familiekor
Temafester / aktiviteter for lokale og andre fx Halloween, cowboy +
indianer, cirkus
Familiekor - eftermiddag --> børn og voksne synger sammen.
Sofamiljøer i forhallen
Også fredagshygge for de unge +15
Fælles mødeaften for foreningerne i Plexus vil styrke samarbejdet
Kan fester i Plexus gøres billigere?
Teltfest udenfor Plexus
Mountainbike-sti i træerne ved boldbanerne – inddrag de unge (LAG
midler)

Brug lokal viden til udbredelse af små
aktiviteter, foredrag for børn, fx. dyr,
musik, fiskeri mm.
Børn og voksne synger sammen

Helle Toft
Ole Bøndergaard
Ina H. Bertelsen
Anne-Sofie Hermansen
Ane Hansen
Anne Sofie Hermansen

Anne Sofie Hermansen
Kristina Holst Knudsen
Ina H. Bertelsen
Anne-Sofie Hermansen
Kai Bredholdt
Ina Bertelsen

Michel Bartolin

