
Orienteringsmøde onsdag den 23. oktober 2019

Tid og sted: kl. 19.00 i Foreningshuset i Karlskov

Til stede ved mødet:
repræsentanter for lokale foreninger og erhvervsdrivende samt
interesserede, i alt 25 personer

Program:
- 19.00 – 20.15: Velkommen, introduktion og miniworkshop i 

brug af MINLANDSBY
- 20.15 – 20.30: Kaffe
- 20.30 – 21.30: Lise Grønbæk - DGI: "Et nyt fælles navn"

REFERAT

1. Introduktion ved formanden
Jens Uth bød velkommen, specielt til aftenens indlægsholdere Heino Smed Sørensen og  
Lise Grønbæk.
Herefter en runde med kort egenpræsentation af deltagerne.
Jens introducerede emnet kort ved at sige at vi har modtaget kommunal støtte som er 
investeret og nu skal vi løbe det i gang.
Efter en kort introduktion fik Heino ordet.

2. Orientering om Min Landsby app ved Heino Smed Sørensen.
Historien med starten i Fjaltring hvor Rikke og Heino stod med ønsket om fælles 
kalenderfunktion, lokalavis, kalender og oplysninger om livet i byen med informationer på 
kort samt hjælp til fælles kørsel.
Skulle også have mulighed for at se andre landsbyers kalender og tilbud.
Heini fortalte om holdet bag MINLANDSBY.
Efter at have givet de tilstedeværende mulighed for på deres mobiltelefoner at downloade 
appen, gennemgik Heino hvad appen tilbyder nu og hvad den nye version forventes at 
indeholde, når den idriftsættes i starten af det nye år. Til den tid kommer Heino og hjælper 
med at starte det op.
Der lægges primært vægt på kalenderfunktion og de deraf afledte funktioner, som aktiv 
tilmelding og betalingssystem. 
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Endvidere en form for samkørsels plan system.   Landsbylift   
GoMore god til længere afstande men ikke lokalt, derfor laves egen løsning, der kan 
bruges ude i landsbyerne og på landet. Kombination med kalenderen  f.eks. til sport. Kan 
evt. kombineres med lokal mekanikers tilbud om lånebil.                                                       
Kort med oplysninger om aktiviteter, institutioner, foreninger og handlende m.v. med 
masser af muligheder for ruter med forskellige emner f.eks. lokalhistorier, stier osv.
Kun fantasien i lokalområdet sætter grænser.

Det er vigtigt at påpege, ikke en ny facebook men et lokalt informationssystem.

Økonomi.

Vejle kommune støttede i sin tid  skabelsen af appen og hjælper lidt til (opstartsgebyret) 
når man melder sig til men der er gebyr, pr måned (DKK 250,-). 

Er der behov for hjælp så kontakt Heino.

Når systemet sættes i drift, vælges en række ambassadører til at hjælpe de nye brugere. 
Til orientering fortalte Heino lidt om Nr. Snedes opstart.

God snak undervejs omkring oprettelse og drift. Hvem tager de nye opgaver.

Meget åben for snak om brug og muligheder.

Jens kommenterede: De penge vi har fået fra Vejle Kommune skal bruges nu så vi skal i 
gang. 

Så var der kaffe og smørrebrød.

3. Lise Grønbæk
Lise fortalte at hun kom fra en lille afdeling i DGI der arbejder med Lokaluvikling i hele 
samfundet, men mest i landdistrikterne. Lise har kontor i Vingsted.
Lise introducerede emnet med en ”Powerpoint” og fokuserede på at ønsket er at skabe en 
følelse af fællesskab, en form for klynge der dækker hele området.
Vigtigt at få noget der fører til en fælles italesættelse af området. Føle ejerskab til, at 
identificere sig med og føle sig en del af. Så området udadtil står samlet.
Et spørgsmål: Tegner kommunens hjemmesideoplysninger lokalsamfundet? Ikke helt.
Kan vi finde noget der rammer meget bedre?
Så viste Lise, hvordan andre områder har gjort med nogle eksempler på ”branding”.
Cold Hawaii, Skagen osv.
Navnet og dets visualitet, fysiske kendetegn, varemærker, logo osv. sender alle signaler.
Andre fælles aktiviteter kan være at fejre mærkedage og traditioner. 
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Lise appellerede til følelser, ved at vise EU flaget og Dannebrog og spørge hvad vi følte 
mest for?

Dette førte til en diskussion om identitet. 

Lise viste andre områders forsøg på at skabe fælles identitet.

De fem områders fællesskab
Østkystens guld 6 landsbyer. Guldparykker.
Best mod West.
Skjern
Rebild øst – Rundt om hammer bakker med visuel identifikation
Hærvejsklyngen

Det er vigtigt med nanet på fællesskabet, men der skal være noget der kan underbygge 
navnet.

En rundspørge blandt deltagerne gav de i bilaget anførte forslag.
Der er stadig en opfordring til ALLE om at komme med forslag, de kan afleveres (sendes til
Formanden)

Alt i alt ledte Lise os godt gennem en proces frem mod et forslag der kan skabes enighed 
om. En betegnelse m.v. der identificerer området.

TAK for det.

Der er ikke aftalt noget om valg af navn og identitet eller lign., foreløbig indsamler 
Lokalrådet informationer, forslag og kommentarer.

7. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Herefter sluttede Jens mødet med stor tak til de fremmødte og den aktive deltagelse.

Referent: Alan
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BILAG
De af Lises noterede forslag fra rundspørgen.

Opsamling 

Ideer til navne: 
*Lindeballe-Karlskov området/egnen 
*Ringive (kong Ring) kongernes egn 
*Ringive-Lindeballe (de to sogne) 
*På toppen af Åst, Lindeballe og Uhe  (kendetegn eller logo kunne være teglovnen og Omme å)
* Omme å – og noget med indflyvning (nærheden til lufthavnen) 
*Rundt om Karlskov (fordi det er det, der samler området) 
*Ringhøjen 
*Omme ådal 
*Landsbyerne i den høje ende af Vejle 
*Skovkants Danmark 
*Tæt på verden .. sammen med flere ord 
*Vejle Vest Jubiii
*Skovbrynet til verden 
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