Strategi Alsønderup Sogn 2017
Baggrund
Lokalrådet inviterede 31. januar 2017 medlemsforeninger til dialogmøde. På mødet blev det klart, at der
var behov for yderligere dialog og at mødet skulle åbne for en bredere målgruppe. Derfor inviterede
lokalrådet til et opfølgende dialogmøde den 5. april (se bilag 1).
På dialogmødet den 31. januar blev mange emner blev drøftet, og de fire emner der, trak mest
opmærksomhed og interesse, blev grundlaget for det opfølgende dialogmøde den 5. april 2017. Dette
dialogmøde er grundlaget for denne rapport.

Formål
Lokalområdets foreninger og mange frivillige borgere ønsker et attraktivt lokalsamfund, både for nye
tilflyttere og for eksisterende borgere. Vi ser stort engagement hos dem, der allerede er frivillige, idet de
ofte optræder i flere sammenhænge. For at understøtte det allerede eksisterende engagement, ønsker
foreningslivet endnu flere frivillige med formålet at få lokalområdet til at blomstre og indfriet visionerne for
området. Denne rapport vil indramme nogle af de vigtigste tiltag for et fælles samarbejde og strategi
fremadrettet.

Proces
På dialogmøde inddeles deltagerne i grupper under følgende overskrifter:

a. Hvordan tiltrækker vi flere frivillige og holder fast på dem vi har?
b. Nye tiltag?
c. Fælles forslag – strategi for hjemmesider og Lokalt Nyt? Formidling af information
fra Hillerød kommune
d. Opdatering af grønne tråd/sløjfe?
Nye tiltag udgik, da de andre områder tiltrak mere interesse og opmærksomhed.

Pointerne blev fremlagt i plenum med mulighed for kommentarer og uddybende dialog for de resterende
deltagere (se bilag 2).
Foreningslivet var bredt repræsenteret, såvel som der var enkelte borgere, der var mødt op. Ligeledes
deltog repræsentant fra skolen, HFO og skolebestyrelsen.

Deltagere fra lokalrådet: Hans Henrik, Peter, Annette, Carlo, Svend og Merete.
Borgerdeltagelse: 17 fra Grundejerforeningerne, Kulsviergården, ASGI, skolen,
borgerforeningen, vandværkerne og 5 ”for sig selv”.
Gruppearbejdet fungerede i god ro og orden, og flere konkrete tiltag blev sat i værk allerede under
gruppearbejdet.
Resultaterne er selvfølgelig påvirket af hvem, der sad i grupperne og hvilke foreninger de repræsenterede.

Resultat
Hvordan tiltrækker vi flere frivillige og holder fast på dem, vi har?
Det ville være en god idé, hvis dem, der er frivillige, fortalte andre om, hvorfor de er frivillige og hvordan
man kan være med til at gøre en forske helt konkret. Man lytter til dem, man kan identificere sig med.
Dette bør også være med i overvejelserne, når man f.eks. siger velkommen til ny tilflyttere, som, udover
hvordan man tiltrækker frivillige, også var et fokuspunkt.
Mere tydelighed fra foreningerne om opgavernes omfang, og så er det vigtigt at værdsætte de frivillige, vi
allerede har - fx form af en årlig fest, som ikke kun inkluderer enkelte grupper af frivillige.

Fælles fodslag. Strategi for hjemmesider og Lokalt Nyt? Formidling af informationer fra Hillerød
kommune.
Der blev besluttet, at der skulle oprettes en fælles kalender, således borgere og foreninger fik større
mulighed for at deltage i hinandens aktiviteter og møder. Borgerforeningen skal stå for denne kalender,
hvor foreninger m.fl. kan melde mødeaktivitet og arrangementer ind. Kalenderen findes på www.
Alsønderup.nu

Øget samarbejde mellem borgerforening og lokalråd, hvor information som lokalrådet modtager fra
Hillerød kommune, kommer til at blive slået op på borgerforeningen hjemmeside. Dette blev valgt, da det
var den billigste løsning og da borgerforeningens hjemmeside har webmaster og god infrastruktur.

Det er et ønske at flere laver indlæg i Lokalt Nyt – meget gerne alm. borgere også, man kan evt. lave
læsebreve o. lign. Bladet bliver aktuelt opdateret, og udkommer fremadrettet i farver. Gruppen blev enige
om at Lokalt Nyt var vigtig for lokalområdet.

Den grønne tråd/sløjfe – opdateres?
Der vil blive nedsat en gruppe, der skal kigge på dette – alle er velkommen til at melde sig. Det er især
vigtigt at dem, der arbejder med de grønne områder, får meldt deres tiltag ind. F.eks. skal stisystemet
tilføjes. Ligeledes skal Kongernes Nordsjælland indarbejdes.
Den grønne tråd/sløjfe skal distribueres ud til borgerne. Og vi skal have mere synlighed over, hvilke tiltag
der er i området.
I forhold til skolen skal der kigges på branding. Lokalrådet har allerede en gruppe der arbejder med dette,
hvor der godt kunne bruges nogle flere frivillige. Herunder skal man overveje, hvordan sociale medier kan
få en aktiv rolle i denne branding. Skole og HFO ledelsen benytter aktuelt den gamle skole til faglokaler, og
skolegården har gennemgået en større renovering bla. mht. faciliteter til de unge, da de unge mangler
opholdssteder.
Der kom et forslag om klippekort til nye tilflyttere, hvor man fik gratis prøvetimer, en rulleskøjtetime, en
pizza o. lign. for at komme rundt i lokalområdet. Her skal nedsættes en arbejdsgruppe.
Helt grundlæggende blev det tydeligt, at vi er afhængige af hinandens succes og flere aktuelle oplevelser af
det gode samarbejde, f.eks. mellem borgerforening og Kulsviergården, blev nævnt som kilde til energi og
gåpåmod i det frivillige arbejde og vores fælles strategi og ønsker for området.
Vi er et lokalsamfund, hvor borgere kan gøre en forskel og der er kort vej fra ide til handling.

Kommentarer fra plenumdrøftelse:
Ole Kaspersen kom med et kort oplæg vedr. samarbejdet mellem Lokalrådet og Alsønderup
Vandværk. I efterfølgende drøftelse blev det understreget at Lokalrådet som forening, ikke var
inddraget i opstillingen til Alsønderup Vandværks bestyrelse ved dennes generalforsamling og
Lokalrådet ønsker at samarbejde med alle foreninger i Lokalområdet.
Hvordan skal lokalrådet fungere i samarbejde med foreningerne i fremtiden?
Hvordan kan vi forbedre koordinationen med lokalrådet, så vi undgår handlinger, som der ikke er
enighed om?

Mere synlighed og åbenhed med hensyn til de forskellige gruppers arbejde i lokalrådet på
hjemmesiden. Mere imødekommenhed.
Plads til de frivillige er vigtigt - plads til debat og drøftelser, og pas på at det ikke bliver for indspist
i lokalsamfundet. Flere åbne borgermøder og valgmøder.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afsluttende vil jeg som facilitator af mødet takke for nogle gode timer, hvor der blev udvist stort
engagement og ønsker for vores fælles lokalsamfund. Engagementet sås tydeligt i den efterfølgende
drøftelse af vores fælles samarbejde og forventninger til hinanden - måske især foreningerne i blandt.
Denne åbenhed, også når det er svært, er helt essentiel for vores fremtidige samarbejde og får at
ovenstående tiltag kan blive til virkelighed. Jeg tror på, vi er på rette vej.

Udarbejdet af:
Annette Rieva
På vegne af lokalrådet og alle de, der deltog på dialogmødet.

