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Oversigt og arbejdspapir vedr. Fynslund for fremtiden.  
Anvendes til overblik og inputmateriale til www.jordrup.dk – det er meningen at vi fra hjemmesiden koordinerer disse tiltag.  
 
 

Ide/projekt Kort sigt Lang sigt  Hvordan Ressourcer (penge og 
mennesker) 

Betydning for 
området 

Tid 4F 
kontaktpers
on 

Status 

NATURKORT, 
FYNSLUND OMRÅDET 
 

Kortlægge alle 
stier, søer og 
interessante 
oplevelser eller 
hemmeligheder i 
området. 
Så endnu flere få 
kendskab til alle de 
muligheder der er 
lige i nærheden. 
 

Få skolen med 
Markere og udvide 
stierne 
 

Hvad findes nu? 
Hvem vil være med?  
 
 
 
Skal måske kobles sammen 
med Kolding kommunes 
Outdoor strategi samt 
regionen Grøn vækst 
projektpenge 

Kevin Reinhart og Terry 
Dunne har meldt sig og 
er allerede i fuld gang.  

 

 

Løb af med 
flest stemmer 
til vores 
visionsdag og 
det er allerede 
i fuld gang 
med at blive 
realiseret. 
 
Kan få stor 
betydning for 
vores område: 
vores 
naturområder 
kan være 
Fynslunds 
attraktioner/ke
ndemærke 
 

 Gitte 
Hansen 

Er fuldført 
i en første 
udgave og 
kan ses på 
hjemmesi
den.  
 
 

TROLDHEDEBANE FRA 
FERUP TIL EGHOLT 

Kontakt til 
lodsejere og 
kommune 
 

Praktisk 
iværksættelse 
 

Både gå og cykelsti Der er en gruppe i Veerst 
der har arbejdet med 
samme projekt i tre år. 

Fik mange 
stemmer 

 Jan Moth 
Andersen 

 

Købe Jytte Lunds ejendom Nedsætte udvalg. 
Kontakt til 
kommune og 
sælger. 

Udvide hal og 
parkeringspladser. 
Bruge 
huset/bygninger til fx 
ungdomshus/kulturhj
ørne og grunden til fx 
skaterbane, 
motionsbane eller ... 

Nedsætte udvalg + 
samarbejde med lokalråd 
om projektet. 

Hal og Boldklub  er i 
gang med at undersøge 
og skubbe på i 
kommunen. Meld jer 
gerne på hvis I vil 
bidrgra 

Fik mange 
stemmer og 
der var en del 
af projekterne 
der ville gøre 
brug af 
ejendommen 

 Jan Moth 
Andersen og 
Bjarne 
Tamberg 

 

http://www.jordrup.dk/�
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Ide/projekt Kort sigt Lang sigt  Hvordan Ressourcer (penge og 
mennesker) 

Betydning for 
området 

Tid 4F 
kontaktpers
on 

Status 

FYNSLUNDBLADET 
En ny fælles fysisk "avis", 
der kommer 4 x årligt til alle 
husstande. Med 
aktivitetskalender, nyheder 
fra spejder, kirke, rideskole, 
boldklub, forsamlingshus, 
skole og alle andre lokale 
interessenter. 
 

Hvordan kommer 
vi igang - nedsætte 
et bladudvalg med 
repr. alle 
foreninger. 
 

Blad for alle - og for 
dem der ikke lige er 
på Facebook og 
nettet.  
 

Drøftes på møde i 4F den 
19/6  

 
Skal hænge sammen med 
hjmmesiden 
 

4F arbejder videre med 
det – andre interesserede 
er meget velkomne 

  Karen Søe  

FYNSLUND REVYEN - så 
vi kan grine af os selv og 
hinanden ; ) 
 

Fang alle med en 
revyskuespiller 
eller forfatter i 
maven. Fastsætte 
dato for infomøde 

Øveaftner, mænd i 
tricot søges (Gunnar 
fra Veerst og 
Cykelmændene) 
Spisning først > Revy 
> Fest til sidst 
 

 Interesserede? Kontakt 
Charlotte Jørgensen, 
Borgergade for at være 
med ; ) 

 

Fik mange 
stemmer 

 Vibe 
Bundgård 

 

UNGDOMSRÅD/PANEL: 
Samle et team af unge i 
forskellige aldre, der kan 
være med til at 
planlægge/iværksætte 
initiativer. Evt. forskellige 
grupper til alderstrin. 
 

Skal vi holde en ny 
workshop særlig 
for de unge? 
 

     Helle Mørup 
og Kirsten 
Løvschall 

 

UNG FREDAG: Uformel 
social hygge u. alkohol. 
Bordtennislokale/Klub U.  
+ Større arrangement 4 x 
årligt musik med bands fra 
musikskolen og 
fællesspisning fx temafester.  

nedsætte festudvalg 
- vil du være med? 
 

 Vagtplan med forældre. 
Info via 
facebook/www.jordrup.dk 

   Helle Mørup 
og Kirsten 
Løvschall 

 

UNGDOMSJOBBØRS: Info på Jordrup.dk 
om fritidsjob 
haves/søges.  
 

 Action: Palle Mørup kan det 
lade sig gøre? 
 

   Helle Mørup 
og Kirsten 
Løvschall 

 

UNGDOMSHUS/STED Fx. 
Jyttes hus 

. Nedsætte ildsjæle 
til at tegne 

Søg økonomiske 
midler - lokalt, 

Brugerråd af unge + "pedel 
team" af voksne Bygge et 

   Helle Mørup 
og Kirsten 

 

http://www.jordrup.dk/�
http://www.facebook.com/profile.php?id=1453073832�
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Ide/projekt Kort sigt Lang sigt  Hvordan Ressourcer (penge og 
mennesker) 

Betydning for 
området 

Tid 4F 
kontaktpers
on 

Status 

området. kommunalt, fonde. hyggeligt miljø op - ikke for 
pænt. Gerne noget hvor man 
kan være aktive ude også.  
 

Løvschall 

NATKØRSEL af de unge 
fra fester i Kolding 
Kan vi koordinere mere - 
hvem/hvordan/hvornår? 
 

  Det frie initiativ       

FYNSLUND TIL SALG / 
FOLDER TIL 
EJENDOMSMÆGLERNE 
og  ejendomme til salg på 
www. Så vi får fortalt 
mulige tilflyttere om vores 
fortrin. 

... Udarbejde 
folder, liste over 
kontaktpersoner 
(man kan kontakte 
for 
reference/forskellig
e familietyper), 
tage kontakt til 
ejendomsmæglerne 
 

Fortsat kontakt til de 
"rigtige" personer 
(intressebaseret) 
win-win i forhold til 
ejendomsmarkedet, 
så vi får nye naboer i 
de tomme huse 

Offensiv kontakt 
Lille gruppe, der vil være 
primus motor. 
 
Sammenhæng med 
hjemmesiden  

 

Peter Pallesen, Merete 
Paarup 
 

Fik mange 
stemmer 
 
 

 4F vil gerne 
være 
sparringspar
tner 

Er i gang 

Info til nytilflyttere  
Et koncept hvor der kommer 
en på besøg hos de ny 
ankommende 

Vi skal bruge et 
bredt udsnit af 
borgere i Fynslund, 
så vi dækker alle 
fra unge til 
småbørns familier, 
ingenører og 
lommetyve. 

En af dem var en 
kontaktgruppe som 
vil tage kontakt til 
ovenstående gruppe. 
 

Der vil blive udarbejdet 
materiale og de vil få tilbudt 
gratis kontingent, i feks. 6 
mdr. for at få dem lært at 
bruge vores aktiviteter.  
 
Vi skal bruge et bredt udsnit 
af borgere i Fynslund, så vi 
dækker alle fra unge til 
småbørns familier, 
ingenører og lommetyve.. 
 
Passer du ind og gerne vil 
kontaktes nogle gange om 
året så giv dig til kende. 

 

Peter Pallesen Fik mange 
stemmer 

 4F vil gerne 
være 
sparringspar
tner 

Er igang 
med at 
sætte 
noget 
sammen 
til de 
kommend
e og nye 
naboer, 
samt til 
ejendoms
mæglerne 

Fællesspisning + Ud at se 
Gå- og cykelture i området, 

Finde aktører + 
spisested 

Få lavet en 
plan/kalender +lagt 

Hverdags arrangement    ?  
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Ide/projekt Kort sigt Lang sigt  Hvordan Ressourcer (penge og 
mennesker) 

Betydning for 
området 

Tid 4F 
kontaktpers
on 

Status 

der afsluttes med 
fællesspisning.  
 

 det på hjemmeside Find datoer og ildsjæle -  

 
SMUK SMUKKERE 
FYNSLUND 
Vi er ikke en forstad til 
Kolding (det er omvendt). 
Byforskønnelse og lyst til 
investering. 

Plan for 
forskønnelse, 
vedligeholdelse af 
nuværende, 
kommunal 
inddragelse, kunst 
og 
landskabsarkitektk
onkurrence. 
 

Rive ned, renovere, 
bygge nyt, 
investeringsfond - 
real dania 

Nedsæt en projektgruppe 
Dialog med kommune 
Handlingsplan 
  

 
 
 
OBS husk Vagn Tofts 
gruppe, der pt holder 
fælles arealer pæne og 
ryddelige efter aftale med 
kommunen. 

    

KUNST, KREATIVITET 
OG DESIGN. Hvordan får 
vi området til at skinne 

Lave idekatalog og 
plan for "kedelige 
pletter" 

 

 
 

Overtage/udnytte 
tomme bygninger 
eller give dem 
KUNS...Tig åndedræt 
eller makeover. Fx 
silo = vartegn, 
smeden, Peters Radio 
mm 
 

Nedsætte arbejdsgruppe. Dorte Jespersen?     

AMFISCENEN Det 
kongelige teater kan godt 
begynde at ryste i sin 
grundvold! 
 

Oprydning og 
reetablering 
 
 
 
 

Revy/festspil, 
koncerter og fælles 
arrangementer - få 
flere til at bruge den 
 
 

Amfi-udvalg ... er der nogen 
der vil være med ; )  

Janni Pallesen?     

Kræmmermarked feat. 
Sportsfesten 
 

Kontakt til 
festudvalget, 
branding af 
koncept allerede 
nu, mødedato 
fastlægges. 

Fortsat branding, 
kontakt til 
hal/sportsfestudvalg, 
priser for standplad. 
 

Mødes snarest til infomøde -  Charlotte Jørgensen og 
Hanne Holm? 

    

MULTIBANE En bane der 
kan bruges til forskellige 
slags sport og både af 
sportsklubben, skolen og 

Få undersøgt 
forhold og 
muligheder for ny 
placering i 

Udbygge 
eksisterende "bane" 
til multibane 
m/basketkurve + 

Finde ud af ejerforhold, 
økonomi, placering, punkt 
på FB- bestyrelsemøde + 
handlingsplan og 
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mennesker) 

Betydning for 
området 

Tid 4F 
kontaktpers
on 

Status 

SFO/unge. 
 

nærheden af 
skolen. 
Undersøge 
økonomiske 
forhold - kan 
FB/støtteforening 
bidrage med penge 
eller skal eksterne 
fonde søges? Få 
undersøgt hvem 
der kan/vil bruge 
banen. 
 

store/små mål + 
tennis 
Finde økonomi til 
den nye bane 
 

 

arbejdsgruppe. 

 

 


