Repræsentantskabsmøde
2. september 2015
Plexus skal være samlingssted for de lokale. På mødet
blev der arbejdet i repræsentantskabets grupper med
hvad der går godt, hvad der kan udvikles og hvad der
evt. skal afvikles, nu hvor Plexus har eksisteret i 7 år.
De enkelte grupper modtog idéer fra hinanden og
prioriterede nedennævnte:

Repræsentantskabets
skal samlet:
1: Arbejde for at styrke medansvar og ejerskabet til
PLEXUS blandt borgere og brugere.
2: Vi skal hjælpe med til at forbedre samarbejdet på
tværs af foreningerne og organisationerne.
3: Vi skal være tovholder i forhold til en nydesignet
hjemmeside for sognene med en fælles kalender.
4: Vi skal fastholde halvårlige møder i
repræsentantskabet.

Forretningsudvalget for Plexus
Prioritering
1

2

3
4

Alt snak om dårlig økonomi skal
dræbes. Vi skal have det
positive frem!
Vi skal kigge på mere depot
Kan vi inddrage
plads - evt. bare bedre
karnappen i hjørnet?
oprydning.
Tættere dialog med brugerne især IRIF.
Vi skal være mere synlige på
hjemmesiden.

Borgerforeningen prioriterer:
Og vi vil arbejde for at:
1:Styrke sammenhængskraften
borgerne imellem, mellem
foreningerne og mellem de enkelte
områder i sognene, her tænkes også
på forholdet Råsted – Idom
2: Fortsætte den lokale udvikling, nye
byggegrunde, øget bosætning, større
synlighed for området.

Øge foreningens profil som ”politisk” talerør
i forhold til det forvaltningsmæssige og
politiske niveau.

3: Den eksisterende velkomstpakke til
tilflyttere ændres, således de får et
medlemskab til PLEXUS som en del af
pakken.

Lave bedre arrangementer, der er så gode,
at ALLE, uanset adresse, bare SKAL med.

4: Fortsætte koordineringen af tiltag
fra de forskellige foreninger og
organisationer i området.

Øge indsatset i forhold til arrangementer i
Råsted og samarbejdet med borgere og
tiltag der.

IRIF
Prioritering

Pokalskab

1

Klublokale

Miljø i hallen

2

Samarbejde med Solkær

Dialog m. Solkær

3

Fælles juleafslutning for børnene

4

Samarbejde med skolen

Unglederuddannelse

IRIF
Input fra:

Bevare

Udvikle

FU

Det gode omdrejningspunkt i Plexus.
Plexus er ikke kun forretning

Skolen

Et godt idrætstilbud
Et koncentereret tilbud
Pas på at for mange tilbud ikke
udkonkurrerer hinanden

Borgerforeningen

Det –forholdsvis brede idrætstilbud
Samarbejde med skole-Solkær
Synlighed på hjemmeside/Kontakt – ikke
alle læser hjemmeside/FB/skoleintra
Påvirke JHF/DBU til sæsonkoordination –
kortere sæsoner - stævner

Kultur

De forskellige aktiviteter

Gi´ plads for hinanden
Undgå overlap
Kommunikation med
spejdere/ungdomsklub

Øvrige
deltagere

At bevare den gode stemning

Klubsamarbejde m.
andre byer(Ulfborg,
Vemb, Bækmarksbro)

Parkere

Pokalskab
Svedig lørdag….

Én juletræsfest
Samarb. Med
nabolandsbyer om at
bevare udbuddet for de
enkelte hold

Kamp om
børn ved
sæsonstart

De
individuelle
klubber

Kultur
VI HAR PRIORITERET FØLGENDE PUNKTER
1. Prioritet

2. prioritet

Samarbejde

Søge penge udefra

Synlighed

Bedre reklame

Brede kulturelle tilbud
Åbenhed

Skole - Solkær
1
Profilering

2

Samarbejde om alle Tiltrække nye
børn 0-14 år, dagpl., børnefamilier
vuggestur

Input fra:

Bevare

FU

Børnetal og dermed
sikre skolen og IRIF

Borgerforeningen

Vi skal bevare begge
institutioner
Godt samarbejde med
kulturlivet

Kultur

3

4
Samarb. M. IRIF m.fl.
”Den åbne skole”
Udvikle

Samarbejdet m. Idrætsforeningen
Profilering
Udvikle på dagpleje-samarbejdet
Fokus på Solkær – det er her børnene
starter
Alternative måder at tilføre nye elever

Det gode samarbejde

Øvrige
deltagere

I GØR DET GODT

IRIF

Lederuddannelse
Samarbejde IRIF-Solkær

Parker
e

