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Opsamling på møde i Nim Forsamlingshus den 25. april 2018
På mødet deltog lokalrådsrepræsenter fra landsbyer og lokale centerbyer, §17 stk. 4 Udvalget
vedr.udvikling af lokalsamfund, og administrative repræsentanter for kommunen.
Især to centrale spørgsmål blev drøftet blandt bordene:
1. Hvordan er det enkelte lokalsamfund organiseret? Mange af lokalsamfundene i Horsens
Kommune er organiseret på samme måde. Det er typisk med udgangspunkt i beboerforening/
lokalråd samt det lokale forsamlingshus. Vedtægterne er mere eller mindre enslydende på
tværs af lokalsamfundene.
Ved flere af bordene blev det i forlængelse heraf drøftet, hvordan man kunne aktivere yngre
mennesker i arbejdet med at fremme det lokale. Kommunikation var også et emne. Der var
eksempler på flere modeller. Blandt andet brugte flere af de lokale organiseringer Facebook til
at inddrage folk. Flere steder med stor effekt.
2. Det andet centrale spørgsmål var, hvordan der kunne skabes et samspil i mellem
lokalsamfundene og det nedsatte udvalg?
Der er blandt flere af lokalsamfundene et ønske om, at udvalget skal bidrage til at ”puste”
energi ind i lokalsamfundene.
Der var flere bud på, hvordan Udvalget kan skabe energi. Flere nævnte processen, hvor én
god idé går fra område til område. Det tænkes, at et udvalg som ser på tværs af kommunens
lokalsamfund, kan spille en positiv rolle.
For at kunne bidrage til at skabe energi skal Udvalget have et overblik og bibringe viden
udefra, som udvalget skal bruge til at rammesætte arbejdet.
Der er et ønske om, at UUL ikke skal blive enkeltsagsbehandler i det enkelte lokalsamfund,
men UUL må gerne ”prikke til” lokalområderne og samle og sprede erfaringer.
Der er et ønske om, at UUL lytter til lokalsamfundene, bruger samtalen som arbejdsform og
giver en stemme til landområderne. Der er behov for at der skabes mere ligevægt i byrådets
prioriteringer, de lokale repræsentanter ønsker, at Udvalget arbejder for bedre rammer for
lokalsamfundene. Her blev især nævnt planlægning og økonomi/midler til gennemførsel af
projekter.
Udvalget skal lytte meget til lokalrådene og bruge samtalen som arbejdsform. Det er
lokalområderne, som selv skal komme med rigtigt meget af det, som skal ske.
Af flere efterspørges det, at Udvalget bliver synligt på møder med de enkelte lokalråd.
Der skal arbejdes med klynger, hvor der er en helhed mellem landsbyer og den lokale
centerby.
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