CENTER FOR REGIONAL UDVIKLING, IT OG SEKRETARIAT

Skovløkken 4
Tejn

Referat
Byudvikling, Aakirkeby
Styregruppemøde, den 16.01.2018, kl 16-17
Mødelokale 2A, Tejn
Deltagere:
Claus Munk (CM), Centerchef, Regional Udvikling, IT og Sekretariat
Jon Madsen (JM), Bibliotekschef
Lars Funch Jensen (LJ), SYTE
John Nielsen (JN), Borgerforeningen
Brian Carlsen (BC), borger
Mugen Adler (MA), projektleder, Regional Udvikling, IT og Sekretariat
Afbud: Louise Lyng Bojesen, Katja Tolstrup
1. Projektorganisering
Louise Lyng Bojesen er trådt ud af styregruppen og Katja Tolstrup er indtrådt. Niels Lohmann har udtrykt interesse i at deltage i styregruppen (LJ
tager kontakt).
Styregruppen er placeret med et ansvarsområde iht den udleverede
plan (se nedenfor). Møder afholdes ca. 1/kvartalet og når det ellers er
nødvendigt.
Styregruppen indkalder til borgermøde når der er nyt at fortælle. Planlægges ved næste ordinære møde.
2. Status ift områdefornyelsesmidler
Informationerne er indtastet i BOSSINFO og programmet indsendt til
TBST. TBST kommer med eventuelle indsigelser senest 31. januar.
Projektlederløn de 2 næste år stammer fra områdefornyelsesmidler.
3. Tidsplan
Opgaven ”Medborgerhus” er flyttet til en opstart i 2019 ifm reservation
af kommunal bygning (CM bærer dette videre til Ejendom og Drift). Det
gamle kommunekontor og det gamle bibliotek blev drøftet som muligheder.
4. Bålhytten i Byskoven
Borgerforeningen har overdraget LAG-tilsagnet på små 85.000 kr til projektet. Dvs. at der reserveres samme beløb, enten i områdefornyelsesmidler eller den oprindelig bevilling. Anlægget påbegyndes snarest.
5. Om den indbudte tegnestue
Vi accepterer tilbuddet fra Tredje Natur. MA booker et møde i uge 4/5
med tegnestuen og indkalder styregruppen.
6. Evt.
CM berettede om et fremtidigt projekt vedr. etableringen af trådløst internet i øens offentlige rum. LJ så mange muligheder for en profilering
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af Aakirkeby ved hjælp af denne kanal. LJ kunne også berette om Freja
Fris øko-landsby projekt i Byskoven ved den gamle produktionsskole.

Afleveret materiale: mødedagsorden, projektoversigt, 2 indstillinger til ØEPU
og KB (anlægsbevilling og godkendelse af programmet), projektorganisation,
kvittering på modtagelse af program, 2 tidsplaner, korrespondance vedr. LAG
midler til bålhytten, tilbud og referencer fra tegnestuen Tredje Natur
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4 – ORGANISATION
Projektejeren har det overordnede ansvar for projektets
gennemførelse mht kvalitet, tid og økonomi og sikrer, at
projektet skaber værdi.

Centerchef for Regional Udvikling, IT og
Sekretariat
Orienteringer
hver 6. måned.

Ejendom &
Drift (MBJ +
KE)
Fritid

FØLGEGRUPPE

Kultur

ØEPU (Politisk
forankring)

STYREGRUPPE

Fundraising
(KT)

3 Aakirkebyborgere fra AakirkeBYtinget og interessentgrupperne
2 ledere/medarbejdere fra BRK

Aakirkebytinget

Strategi (KP)

Styregruppen træffer de overordnede (med deltagelse af projektlederen)
beslutninger og sikrer projektets
gennemførelse, kvalitet og synlighed.
Den er ansvarlig for kommunikation
og samarbejde på tværs. Styregruppen fastsætter og fastholder
projektmålene og støtter projektlederen i at lede mod disse mål. Mødes 1x/kvartalet og efter behov.

Økonomi (RH
+GN)
Natur
Jura (BU)

PROJEKTLEDER

(byens rum)

Vej (HH)
Plan (JK)

PROJEKTEJER

ARBEJDSGRUPPE

PROJEKTGRUPPE

ARBEJDSGRUPPE
(medborgerhus)
Arbejdsgrupperne arbejder med ideudvikling og
fundraising i samarbejde
med projektlederen.
Gruppemedlemmerne er
projektets ambassadører.

ARBEJDSGRUPPE
(branding)

Projektlederen er den daglige
leder af projektet og leder projektet gennem alle faser, fra organisering og idegenerering til fundraising til overdragelse til drift.
Projektlederen har den primære
kontakt til interessenterne.

ARBEJDSGRUPPE
(rekreative
tilbud)

ARBEJDSGRUPPE
(boliger og
boformer)

