Referat af møde i 4 F, Fælles Forum For Fynslundområdet, torsdag d. 3 november
Til stede Camilla Kristensen, Hans E. Sørensen, Andra Pachai, Vagn Toft, Vera Andersen, Vibe Bundgård
(ref.)

1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger.
2. ”Tryghed-vi-passer-på-hinanden-dag”.
Gentænke konceptet. Ny dato 29. april 2017. Vagn + Hans vil gerne hjælpe på dagen.
Planlægningsgruppe: Louise Bitschh, Andra Pachai,
3. Dato for Nytårskur
Torsdag den 19. januar. (IKKE som der står i Fynslundmagasinet den 8.1.) Samme koncept som sidste
år. Vibe indbyder foreningerne og får Merete til at annoncere og piske stemningen op 
4. Fynslundmagasin – ny redaktør, nyt koncept
Opgaven: redaktion, annoncer, ideer, samle trådene, indkalde til redaktionsmøder, nye historier og
emner.
Flere ansvarsområder ud på flere hænder.
Opsplitte opgaven:
 Annoncer
 Tovholderopgaven minus skribent
 Indholdsmagere
 Skribenter
Efterlysning af ny redaktør og flere redaktioner i det kommende blad og på facebook.
Bemærk, at der er Ide- og redaktionsmøde den 30. november kl 19.00 i Fynslundhallen.
Mødet er for alle der er interesseret i at løse en opgave ifm. Produktionen af magasinet
5. Status på øvrige projekter.
Hans E. Byparken: projektet er forsinket. Men Hansenberg-eleverne er i gang. De laver delene til
Byparken i hallerne, og så flytter de det ud i parken mandag 21.11. om eftermiddagen og samler det.
Ansøgningsarbejdet om legeredskaber er intensiveret.
Amfiscenen/Markant: vi når det til 22. februar indenfor tidsrammen. Lokale håndværkere og andre har
bidraget med arbejdskraft – stærkt ledt an af Poul Kunkel.

Trafikgruppen: Bo er ved at tale med kommunen om flere 2minus1veje i Jordrup. Det har været en
succes ved skolen.
Lys ved cykelstien fra hal til børnehave – tages med i halbestyrelsen.
Borgergruppen
 har plantet buske oppe ved torvet. Tak til Helene Ellgaard for fire planter. Mangler forårsløg.
 6*9 meters skur skal bygges ved budholdepladsen – godkendt i kommunen. Penge mangles.
Søger landsbypuljen



Beskæftigelsesafdeling efterlyser steder og projekter, hvor de kan sende unge mennesker
afsted. Så måske er det kun materialerne der skal skaffes

Åben dag med byggegrunde
Kærhaven 22. oktober. Asfalteres inden jul. Til december starter byggeriet til lejeboliger. Skal stå klar
august 2017.
KIC
Mødeaktiviteter i de tre arbejdsgrupper og fællesmøde afholdt den 5.10. med oplæg fra Bygge- og
Anlægsfonden samt Egtved halbyggeri. Skrivearbejde i gang så vi har materialer/beskrivelser til at søge
penge med. Man kan følge med på ny hjemmside www.fynslund-kic.dk
Stenvad
”Picnicområdet” er blevet hegnet ind, og naturstien ind i skoven via bakken bag Stenvad Put n’ Take er
også blevet spærret af et nyt hegn, uden havelåger. Heidi har jeg spurgt Naturstyrelsen om, hvorfor….
Der ligger den lige nu.
HUSK: Ansøgninger til Landsbypuljen sendes til Hans E. senest 1. januar 2017. 2 mio. de til fordeling. De
bevilger ml. 10.000 – 250.000,- kr. pr projekt. Hans vil gerne hjælpe med udformning.
6. Evt.

