CENTER FOR REGIONAL UDVIKLING, IT OG SEKRETARIAT

Plan
Skovløkken 4
Tejn

Referat og orienteringer
Byudvikling, Aakirkeby
Styregruppemøde, den 27.02.2019, kl 9-10:30
Mødelokale 2A, Tejn
Deltagere:
Jon Madsen (JM), Bibliotekschef
Katja Tolstrup (KT), Fundraiser, Regional Udvikling, IT og Sekretariat
Lars Funch Jensen (LJ), SYTE
John Nielsen (JN), Borgerforeningen
Brian Carlsen (BC), borger
Mugen Adler (MA), projektleder, Regional Udvikling, IT og Sekretariat
Karolina Mieszczanek (KM), Tredje Natur
Flemming Rafn Thomsen (FT)

Afbud: Claus Munk
1. Mødeplanlægning, opsamling efter mailkommunikation og dagens
møde
Niels Lohmann har desværre ikke mulighed for at deltage i styregruppemøder pga tidspunkterne for mødeafholdelse (indenfor den almindelige arbejdstid). Hvornår på dagen skal vores møder helst placeres? Tilbagemelding til MA senest 8. marts på mail.
Der er indkaldt til yderligere 3 møder med tegnestuen Tredje Natur iht
til deres tilsendte forslag til mødeplan. Første møde afholdes over Skype
den 7. marts, kl 9-10:30; MA deltager som repræsentant fra projektet.
Næstfølgende møde afholdes over Skype den 12. marts, kl. 10:15-12:15;
hele styregruppen er inviteret.
Sidste møde er foreslået til den 18. marts, hvor tegnestuen ønsker at
præsentere det færdige forslag til borgerne; dette møde skal flyttes, da
forslaget først skal vises for Direktionen. CM: hvis forslaget leveres til intern præsentation den 18. marts, hvornår kan der afholdes et borgermøde?
Styregruppen indkalder til borgermøde, som planlægges efter CMs tilbagemelding.
Der henstilles til, at styregruppemedlemmer accepterer eller afslår mødeindkaldelser indenfor 4 dage. Der er et ønske om en strammere styring; den forudsætter bl.a., at alle reagerer rettidigt og giver klare udmeldinger om f.x. man kan eller ikke kan bidrage med input. MA fore-
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slår, at vi tager Doodle i brug for at planlægge mødeaktivitet (se
https://doodle.com/da/).
Re: skypemøder: Tredje Natur og MA begge undersøger, hvordan forslaget kan vises på skærm under møderne – dette skabte nogle udfordringer under dagens møde!
2. Status ift områdefornyelsesmidler
Programmet er blevet godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med
følgende bemærkninger:
1. Refusion: Styrelsen skal gøre opmærksom på, at det ikke er
muligt at opnå statslig refusion til aktiviteterne under budgetposten 01 Branding.
2. Investeringsredegørelse: Byfornyelsesprogrammet skal indeholde en investeringsredegørelse, der angiver mulighederne for
såvel private som offentlige investeringer i området,
3. Gennemførsel og refusion: Endelig henleder styrelsen opmærksomheden på - i kraft af, at indsatsen skal finde stor ekstern
finansiering, som endnu ikke er budgetteret - at den statslige refusion er betinget af, at byfornyelsesprogrammet gennemføres i
sin helhed. Det er muligt på nuværende tidspunkt at revidere i
program og budget. Ved større revisioner skal styrelsen orienteres.
Tiltag til at imødekomme bemærkningerne:
Ad. 1. Vi har ændret i budgetsammensætningen, således at refusion fra
staten ikke indgår på posten vedr. Branding. Denne ændring har ikke betydning for det samlede budget, idet refusionen er hævet tilsvarende på
andre poster. Der kan evt. søges om der kan findes andre muligheder
(eksternt/privat) for medfinansiering af brandingtiltag.
Ad. 2. Der udarbejdes en investeringsredegørelse, som eftersendes. Disse indgår fremover som bilag til programmet. Evt. input til investeringsredegørelse sendes til MA senest 4. marts.
Ad. 3. Det indstilles fra projektlederens side, at der ikke på nuværende
tidspunkt revideres i programmet, men at der fortsat arbejdes med at
realisere programmet, som det er fremlagt og godkendt af kommunalbestyrelsen. Der undersøges desuden, hvad ”helheden” refererer til –
om det er, at alle midler er hjemtaget eller om succeskriterierne er indfriet.
3. Opsummering af ”Skitseforslaget, koncepter”
Det tilsendte materiale illustrerer i høj grad de registrerings- og analyseprocesser, tegnestuen har gennemgået for at få fat i Aakirkebys kernefortælling, båret af det kendetegnende, det autentiske, ressourcerne
og potentialerne. Den overordnede strategi for at udvikle helhedspla-
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nen som et strategisk redskab er at styrke byens fortælling på en robust
måde, som er fremtidssikret ved bl.a. at sammenknytte bykernen og
den grønne periferi så at nye muligheder understøttes. De ”2 koncepter” smeltes således sammen.
4. Evt.
CM har uddelegeret beslutningskompetence til styregruppens medlemmer i det omfang, at der ikke er økonomiske konsekvenser.
MA har sendt den underskrevet kontrakt retur til Tredje Natur.

Fremsendt materiale: Skitseforslaget//koncepter

