
Infoskærme	  i	  lokalområderne

Kære	  lokalområder	  

Mange	  har	  spurgt	  -l	  info-‐skærm	  projektet.	  Vi	  kan	  melde	  at	   
projektet	  lever	  og	  har	  det	  godt,	  og	  NU	  sker	  der	  noget	  igen:	  

Reserver	  den	  18.	  august	  2015	  kl.	  18	  5l	  et	  vig5gt	  møde	  

Men	  først	  en	  kort	  opsumering	  og	  status:	  
Siden	  de	  første	  idéer	  om	  infoskærme	  i	  alle	  lokalområder	  så	  dagens	  lys,	  er	  der	  gået	  lang	  -d	  
og	  der	  har	  været	  holdt	  mange	  møder	  i	  den	  åbne	  Erfa-‐gruppe	  om	  muligheder,	  layout,	  driF	  osv.	  

De	  fleste	  områder	  har	  givet	  -lsagn	  om	  at	  ville	  være	  med,	  men	  på	  frivillig	  basis	  har	  det	  været	  
sværere	  at	  organisere	  hvordan	  man	  økonomisk	  og	  prak-sk	  kom	  i	  gang.	  

12	  skærme	  er	  nu	  i	  dri;	  
Mørkøv	  og	  Jyderup	  har	  hver	  især	  investeret	  i	  6	  skærme	  som	  har	  været	  i	  driF	  i	  over	  et	  år	  
med	  gode	  lokale	  resultater.	  I	  Mørkøv	  er	  både	  Kommunens	  info-‐felt	  og	  det	  tvær-‐lokale	  felt	  
med	  på	  skærmene,	  men	  informa-onerne	  opdateres	  endnu	  kun	  sporadisk	  på	  frivillig	  basis.	  

Gra=s	  skærm	  =l	  alle	  18	  områder	  
For	  at	  kickstarte	  udbredelsen	  -l	  alle	  områder,	  lagde	  Erfa-‐gruppen	  i	  januar	  en	  ansøgning	  	  
ind	  i	  demokra-eksperimentariet	  om	  indkøb	  af	  18	  skærme	  så	  der	  kunne	  opsæQes	  en	  gra-s	  
infoskærm	  i	  alle	  lokalområder.	  

Den	  gode	  nyhed	  er,	  at	  der	  ER	  bevilget	  penge	  -l	  18	  skærme	  og	  vi	  er	  klar	  -l	  at	  bes-lle	  dem.	  

Den	  dårlige	  nyhed	  …	  der	  er	  ingen	  :)	  	  	  men	  der	  er	  nogle	  prak-ske	  udfordringer.	  
For	  hvordan	  sikrer	  vi	  opsætning	  og	  løbende	  driF	  af	  skærmene,	  samt	  uddannelse	  af	  frivillige	  	  
-l	  at	  bruge	  soFwaren?	  Hvor	  ligger	  ejerskabet	  og	  hvad	  med	  ansvar	  og	  forsikring	  osv	  osv.	  

Foråret	  har	  været	  brugt	  på	  at	  snakke	  om	  forskellige	  former	  for	  struktur	  og	  organisering.	  
Og	  for	  at	  sikre	  at	  alt	  er	  juridisk	  i	  orden,	  har	  vi	  fået	  hjælp	  af	  FrivilligCenter	  Holbæk.	  
Sammen	  vil	  vi	  præsentere	  et	  konkret	  forslag	  -l,	  hvordan	  vi	  kan	  få	  det	  -l	  at	  fungere.	  
	  	  
Derfor	  vil	  vi	  gerne	  invitere	  jer	  -l	  et	  informa-onsmøde	  	  
=rsdag	  18.	  august	  2015	  kl.	  18-‐20	  i	  Caféen	  på	  Kulturkasernen,	  Kasernevej	  43,	  Holbæk.	  
	  	  
På	  mødet	  vil	  vi	  gennemgå	  forslaget;	  tankerne	  bag,	  og	  de	  detaljer,	  der	  er	  nødvendige	  for	  at	  få	  	  
det	  hele	  -l	  at	  lykkes.	  Vi	  har	  ikke	  hele	  oplægget	  klar	  endnu,	  men	  ca.	  14	  dage	  før	  informa-onsmødet,	  	  
sender	  vi	  det	  -l	  jer,	  så	  I	  kan	  nå	  at	  læse	  det	  inden	  mødet.	  
	  	  
Det	  er	  vig-g,	  at	  alle	  områder	  er	  repræsenteret,	  og	  gerne	  med	  flere	  deltagere,	  så	  vi	  håber	  I	  	  
vil	  koordinere	  indbyrdes,	  selv	  om	  vi	  er	  midt	  i	  en	  sommerferie.	  

Tilmelding	  
I	  kan	  -lmelde	  jer	  informa-onsmødet	  ved	  at	  sende	  en	  mail	  -l:	  	  	  	  erik_andkjaer@me.com	  	  
senest	  fredag	  14.	  august	  2015.	  

	  	  
Med	  venlig	  hilsen	  

Erik	  Andkjær,	  for	  Infoskærm	  Erfa-‐gruppen	  
Jens	  Albagaard,	  for	  FrivilligCenter	  Holbæk


