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Subject: Infoskærme i lokalområderne - alternativt forslag
From: "Preben Gajhede" <preben.gajhede@mail.dk>
Date: 19-08-2015 13:06
To: 'Erik Andkjær' <erik_andkjaer@icloud.com>, 'Claus Oluf Grøhn' <clausoluf@live.dk>,
<kubo.service@gmail.com>, <ibpederssen@live.com>, "'Jannick Ringius Christensen'"
<jmrc24@gmail.com>, "'Jan Rye Hougaard'" <jan.hougaard@kirke-eskilstrup.dk>,
<wolter@privat.tele.dk>, <lailabregner@gmail.com>, <aki@akim.dk>,
<per.rasmussen.hagested@mail.tele.dk>, <sbi42@hotmail.com>, <janfjordbak@gmail.com>,
"'Lars Hamann Petersen'" <skovmosegaard@mail.tele.dk>, <saksun@mail.dk>, "'Alex
Christensen'" <mail@mhhb.dk>, "'Kent Hilmar'" <kent.hilmar@gmail.com>, "'Leif Esmark'"
<leifskamstrup@gmail.com>, "'Karla Frydenvang'" <karla@frydenvang.dk>, "'Pia Schmidt'"
<pipsoro@gmail.com>, <jh.wendelboe@direkte.org>, <jrnj@123dk.dk>, "'Bella Marckmann'"
<privatsociologen@gmail.com>, 'Jørgen Knudsen' <j.k@mail.tele.dk>, <fam.bruunjensen@mail.tele.dk>, <flemm.sommer@gmail.com>, <hwo@kmd.dk>,
<formand@ugerloese.dk>, <lokalforum@ugerloese.dk>, <undloesedk@gmail.com>, "'Kent
Hilmar'" <morkov.lf@gmail.com>, <eriksolvejg@hotmail.com>, <Carsten@svensgaard.dk>,
<susanne@dalum.nu>, <kirsten@nordholm.dk>, <nw@ditobus.dk>, 'Morten Løvschall'
<morten@lovschall.name>, <michael@vedana.biz>, <vigild@gmail.com>,
<skriverkarl@ugerloese.dk>, <hovedgaden@tdcadsl.dk>, 'Ida Møller'
<idapeter@vip.cybercity.dk>, "'Loa Kopling'" <joergen.madsen@mail.dk>,
<eriksolvejg@hotmail.com>, <info@jyderup.dk>, <gert.h.h@gmail.com>
CC: "'Allan T. Lystrup'" <all@holb.dk>, "'Bente Meehan'" <beme@holb.dk>, 'Christina Hvalsø
Hansen' <chrhh@holb.dk>, "'Christina Stenbjerg'" <chrie@holb.dk>, "'Jens Albagaard'"
<jensa@holb.dk>, "'Kaj Erik Hansen'" <kajh@holb.dk>, 'Lone Nørgaard Larsen'
<lonnl@holb.dk>, 'Lotte Rømer Grove' <logro@holb.dk>, "'Marianne Reinwald'"
<marei@holb.dk>, "'Peter Juul-Wiese'" <pjw@holb.dk>, "'Rasmus Damgaaard'"
<rasda@holb.dk>, "'Steen Kroman Ankersen'" <stkran@holb.dk>, "'Anders Lauritsen'"
<andsl@holb.dk>
Kære alle
Jeg Ɵllader mig at benyƩe maillisten fra Erik Ankjærs fremsendelse af udkast Ɵl foreningsdannelse. Udkastet blev
drøŌet på mødet d. 18/8, som jeg deltog i. Mødet gav anledning Ɵl nogle overvejelser, som jeg hermed ulejliger
jer alle med. Overvejelserne er personlige, og er ikke drøŌet med andre i kontaktgruppen for lokalforum
Jyderup.
Lad mig først understrege, at jeg er fuld af beundring og taknemmelighed for, den energi Mørkøv og ikke mindst
Erik Andkjær har udfoldet for, at alle lokalområderne kan få infoskærme. Jeg synes også, det er ﬁnt, at
demokraƟeksperimentariet støƩer projektet og har bevilget pengene.
Som oplæg Ɵl mødet d. 18/8 ﬁk vi fremsendt et udkast Ɵl en foreningsdannelse. Det blev jeg meget forbavset
over, og min umiddelbare reakƟon var, at det er at gøre et simpelt samarbejde alt for indviklet og bureaukraƟsk.
Det må kunne gøres enklere. Det ville jeg gerne have talt lidt mere om på mødet, men mødets forudsætning var,
at foreningsdannelsen er en nødvendighed, og derfor var den ikke Ɵl diskussion. Det, synes jeg, er ærgerligt, og
det er så min baggrund for at ulejlige jer.
Projektet er et udtryk for et samarbejde mellem kommunens lokalområder, og det virker helt barokt, at der skal
skabes en forening, for at lokalområderne kan samarbejde om et relaƟvt enkelt projekt. Jeg forstod på mødet, at
kravet om en foreningsdannelse er administraƟvt begrundet som en forudsætning for, at pengene Ɵl skærmene
kan udbetales! EŌerfølgende er foreningsdannelsen nok også blevet set som en god mulighed for at sikre en
fastholdelse af projektets rammer og indhold, og det må vel nok også i sandhedens interesse nævnes, at de
ﬂeste deltager i mødet d. 18/8 Ɵlsyneladende anså foreningsdannelsen som en fornuŌig ramme for
samarbejdet.
Jeg synes, foreningsdannelsen er unødvendig. Alle lokalfora administrer via skolernes sekretariater mange
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tusinde kroner uden at være organiserede som foreninger, så mon ikke også de 200.000 kr. Ɵl infoskærme kunne
kanaliseres ud Ɵl lokalområderne uden de helt store problemer? Ved fordelingen af midler fra lokalområderens
udviklingspulje er der mig bekendt heller ingen krav om, at modtagerne skal være organiseret som foreninger.
Jeg foreslår derfor følgende alternaƟv (Ɵl foreningsdannelsen):
·

Lokalområderne anerkender, at Mørkøv lokalforum har været foregangsmænd/kvinder på deƩe
områder. Mørkøv har engagementet og eksperƟsen, og derfor er det oplagt, at vi andre lokalområder
betror Mørkøv at være tovholdere på samarbejdsprojektet. Konkret overføres midlerne derfor Ɵl
lokalforum Mørkøvs konto på Tornvedskolens budget og administreres af lokalforum Mørkøv i lighed
med lokalforums øvrige midler. Mørkøv lokalforum forestår indkøb af skærme med videre og overdrager
disse Ɵl lokalområderne.

·

Da det er et samarbejdsprojekt, som koster Ɵd og penge, aŌales det, at alle lokalforas midler beskæres
med eksempelvis 10 %, og at provenuet overføres Ɵl lokalforum Mørkøv Ɵl dækning af fælles
driŌsudgiŌer og mødeaĬoldelse. Denne aŌale gælder for 3 år, hvoreŌer aŌalen evalueres.

·

De, der i det daglige varetager arbejdet med infoskærmene i de enkelte lokalområder, mødes eŌer
behov og nedsæƩer en ”erfagruppe”, der kan udarbejde eventuelle nødvendige retningslinjer.

Der er naturligvis også alternaƟver Ɵl deƩe forslag. Pengene kan kanaliseres ud Ɵl de enkelte områder, med krav
om anvendelse Ɵl infoskærme eller skærmene kan indkøbes centralt af en afdeling i Holbæk kommune og
dereŌer fordeles Ɵl lokalområderne. På fællesmøder for lokalfora kan der så aŌales nærmere retningslinjer for
samarbejdet.

Det er vigƟgt for mig at understrege, at projektet omkring infoskærme ‐ som jeg ser det – er Ɵdsbegrænset!
Infoskærmene giver lokalområderne en kickstart på udvikling af informaƟonsmetoderne, og snart vil der vise sig
behov for, at områderne kan gå i forskellige retninger, ligesom de tekniske muligheder løbende vil udvikle sig.
Eksempelvis er det vel relevant allerede i dag at overveje, om ikke det kunne være en ide at udvikle lokalområde
applikaƟoner Ɵl smartphones og tablets, som hurƟgt kan give borgerne mange ﬂere informaƟoner om
lokalområdet end infoskærmene. DeƩe er endnu en god grund Ɵl at overveje, om en foreningsdannelse er det
reƩe og nødvendige svar på, hvordan vi kommer videre med bevillingen på 200.000 kr. Ɵl informaƟonsskærme
og samarbejdet mellem lokalområderne om den fremƟdige udvikling på området.
Venlig hilsen
Preben Gajhede
Formand for kontaktgruppen for lokalforum Jyderup
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