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Kære alle

 

Jeg 
llader mig at beny�e maillisten fra Erik Ankjærs fremsendelse af udkast 
l foreningsdannelse. Udkastet blev

drø�et på mødet d. 18/8, som jeg deltog i. Mødet gav anledning 
l nogle overvejelser, som jeg hermed ulejliger

jer alle med. Overvejelserne er personlige, og er ikke drø�et 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

demokra
eksperimentariet stø�er projektet og har bevilget pengene.

 

Som oplæg 
l mødet d. 18/8 fik vi fremsendt et udkast 
l en foreningsdannelse. Det blev jeg meget forbavset

over, og min umiddelbare reak
on var, at det er at gøre et simpelt samarbejde alt for indviklet og bureaukra
sk.

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 
l 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 rela
vt enkelt projekt. Jeg forstod på mødet, at

kravet om en foreningsdannelse er administra
vt begrundet som en forudsætning for, at pengene 
l skærmene

kan udbetales! E�erfølgende 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 
lsyneladende anså foreningsdannelsen som en fornu�ig 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. 
l infoskærme kunne

kanaliseres ud 
l 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 alterna
v (
l foreningsdannelsen):

 

·         Lokalområderne anerkender, at Mørkøv lokalforum har været foregangsmænd/kvinder på de�e

områder. Mørkøv har engagementet og eksper
sen, og derfor er det oplagt, at vi andre lokalområder

betror Mørkøv at være tovholdere på samarbejdsprojektet. Konkret overføres midlerne derfor 
l

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 
l lokalområderne.

 

·         Da det er et samarbejdsprojekt, som koster 
d og penge, a�ales det, at alle lokalforas midler beskæres

med eksempelvis 10 %, og at provenuet overføres 
l lokalforum Mørkøv 
l dækning af fælles

dri�sudgi�er og mødea9oldelse. Denne a�ale gælder for 3 år, hvore�er a�alen evalueres.

 

·         De, der i det daglige varetager arbejdet med infoskærmene i de enkelte lokalområder, mødes e�er

behov og nedsæ�er en ”erfagruppe”, der kan udarbejde eventuelle nødvendige retningslinjer.

 

Der er naturligvis også alterna
ver 
l de�e forslag. Pengene kan kanaliseres ud 
l de enkelte områder, med krav

om anvendelse 
l infoskærme eller skærmene kan indkøbes centralt af en afdeling i Holbæk kommune og

dere�er fordeles 
l lokalområderne. På fællesmøder for lokalfora kan der så a�ales nærmere retningslinjer for

samarbejdet.

 

 

Det er vig
gt for mig at understrege, at projektet omkring infoskærme ‐ som jeg ser det – er 
dsbegrænset!

Infoskærmene giver lokalområderne en kickstart på udvikling af informa
onsmetoderne, 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

applika
oner 
l smartphones og tablets, som hur
gt kan give borgerne mange flere informa
oner om

lokalområdet end infoskærmene.  De�e er endnu en god grund 
l at overveje, om en foreningsdannelse er det

re�e og nødvendige svar på, hvordan vi kommer videre med bevillingen på 200.000 kr. 
l informa
onsskærme

og samarbejdet mellem lokalområderne om den frem
dige udvikling på området.

 

Venlig hilsen

 

Preben Gajhede
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