Fremtidsværksted 3. november 2018 - ”Brutto-bank” fra 1. del, idégenerering i grupper:
Gruppe 1 (formand Jørgen Madsen, sekretær Helle Bilberg)
-

Transport (Byens bil, Uber, Go’more)
Markedsføring (bevidst presse strategi)
Cykelstier (sikkerhed, udsmykning/udstillingsvindue, udbygning)
Styrk ”Den gyldne banan” (skole, aktiviteter, markedsføring, mini-landsstævne/festival)
Lokal stemme i byråd
Integration – inklusion (house warming, kend din nabo/dit nabosogn)
Internet på landet
Ressource bank (hvem er god til hvad?)
Seniorudvalg/unge udvalg (strategi)
Fastholdelse af aktiviteter/faciliteter (Her og Nu)

Gruppe 2 (formand Mads Madsen, sekretær Mie Kirkeby)
-

Velkomstpakke (rundvisning, jobbank/ressourcekartotek, indslusning/venskabsfamilier)
Byfornyelse (byggegrunde/olde-kolle, forskønnelse fx rundkørsel, infocenter på torvet)
Branding (infocenter på torvet, grøn energi, kost/energimesse)
Infrastruktur (trafik gennem by, cykelsti Skjern, cykelsti afslutning, cykelsti asfalt)
Nye tiltag (Running dinner, Open by night, kursus fx kreativt, madlavning mm)
Motionscenter
Samarbejde med nabosogne (sognebus)
Godt internet til alle

Gruppe 3 (formand Svend Erik Olesen, sekretær Annette Hindhede)
-

-

-

Nye aktiviteter (Fitness center for alle aldre, rum for flere kreative fag/aktiviteter, udnytte
hestestald, gode bosteder by + land/inspiration til ombygninger, Beach volley forening, bus el. bil til
fælles brug/udlejning) Open by night, udvidelse af Aktivitetshus, samlingssted – fredagscafe,
fodbold hygge mm)
Synliggørelse af området – bevare skolen (flere tilflyttere, Info om områdets
arrangementer/aktiviteter udover sognegrænsen, Fiber til landområder, julebelysning, fælles
fundraising for alle foreninger, rundkørsel, fælles by-navn (som Vorgod-Barde) Faster-Astrup
Grønne områder (nye generationer af bander, renovering af Ejstrupsøer, badesø, asfaltering af
cykelsti + forlængelse)

Gruppe 4 (formand Kristian Ahle, sekretær Birgitte Jørgensen)
-

Infrastruktur (fiber til alle, cykelstier belægning + videreførelse, transport til centerbyer –
fælleskørsel/go’more/delebil, infotavle)
Samarbejde med nabosogne (Borris – Rk. Mølle – Fiskbæk fx foreninger, skole og sport)
Forskønnelse by/land (pyntning, indgange til byerne Faster/Astrup/Ejstrup, udendørs samlingssted
have/orangeri/voliere, forfaldne huse, langs cykelstier, rundkørsel-konstruktion?, blomstereng
Skole (hvordan bevare skolen, samarbejde med andre sogne)
Bedre boligfaciliteter (opgradering af boliger by/land, nye boliger by/land, olde-kolle)
Udbygning af aktivitetshuset (køkkenfaciliteter, Fitness, Café/musik event)

Gruppe 5 (formand Jens Peder Bendtsen, sekretær Susanne Broch)
-

Byfornyelse (julebelysning, flere huse på ”Købmandsgården”, video præsentation af området,
infotavle, general forskønnelse af indfaldsveje)
Motionsløb (cykling + løb)
Landsbyklynge samarbejde (fremtidsværksted)
Udvidelse af Aktivitetshuset (festlokaler, cykelklub, motionsrum, nytænkning/udvidelse af
gymnastiksalen – så den bindes sammen med Aktivitetshuset)
Snekanon til kælkebakken
Flere naturstier
Cykelsti Skjern – Videbæk færdiggøres
Sociale grupper (kvindeklub, mandeklub, børneklub – efter SFO, madlavningsklub, Running
dinner, brætspilscafé, lær dansk café)
Kulturelle tilbud (Foredrag, koncerter, scene i naturen/ Amfiscene, temafest som trækker andre til)
Fitnessbootcamp

Gruppe 6 (formand Jørgen Hindhede, sekretær Anna Kirstine Jansen)
-

-

Udvikling/faciliteter (bynær sø, stensti – Kneipp stik, fibernet til alle, 4H-økohaver, byens biltransportbande, forskønnelse ”busstoppested for byen”, asfalt til cykelstier, fodgængerfelt ved
købmanden, jylepynt, hundelufteområde, infotavler)
Markedsføring/adm. (landsbysekretær, gruppe til søgning af fonde, velkomst af tilflyttere,
muligheder for erhvervslivet, øko-landsby, fra vugge til grav)
Nye aktiviteter (Fitness, bueskydning, rideskole, fægtning, aktiv fritid for voksne – klippekort,
skulptur festival, kunst event, musik arrangement, samvær på tværs af alder – børn/unge/ældre)
De unge (fleksibelt rum, de unge - selv ansvar, fremtidsværksted for de unge)

