Referat møde Gilingelaug 28.10.2019 (hele bestyrelsen på 7 var med)

ref Christian

Det blev gennemgået hvad særlig indsats i Gislinge er og hvilke muligheder det giver for lokalt
udviklingsarbejde. Det handler om proceskonsulenten, Christian kan arbejde for Gislinge frem til 1.6.2020 i
12,5 timer pr uge mhp at støtte og hjælpe udvikling i lokalområdet. Det indebærer to dele:
1) igangsættelse og organisering af et større eller flere mindre projekter, fx etablering af et borgerhus eller
kulturelle arrangementer, indsats for de unge i aftenaktiviteter eller en samlet kommunikationsindsats.
2) at arbejdet søges forankret i en styrket organisation, der samarbejder, forener kræfterne, deler
informationer, ideer og støtter hinanden i at kunne nå fælles mål. Dette kan videreudvikles til en egentlig
strategisk kapacitet – som mere almindeligt vil sige man kan mobilisere mange frivillige, forene både sociale
og kulturelle interesser i et aktivt lokalliv som også kan skaffe midler til store arrangementer og byggerier.
Strategi i lokaludvikling handler om at kunne nå højere mål ved at tænke samlet om ressourcer, midler og
planer både med interne og eksterne kræfter fra vision til udførelse af de praktiske opgaver.
Der har været tvivl om Gislingelaug skulle samarbejde med kommunen i særlig indsats. Det giver
bestyrelsen melding til Christian på inden længe.
Bestyrelsen orientede om Gislinge aktiviteter, frivilligt aktive og stemningen
Bestyrelsens medlemmer orienterede om årshjul, aktiviteter med succes og historier samt fejl og den
træthed der har ramt lauget, når det altid er dem selv, der skal gøre arbejdet. Vi talte om arrangementer
om Gislingehistorie med 40 deltagere, foredrag om clairvoyance, kirkens halloweenoptog, juletræstænding
og spisning i forsamlingshus og fastelavn med stor tilslutning. Udfordring er at mobilisere folk, åbne for
ideer og forslag og prioritere, danne grupper og ejerskab og så gennemføre. En forslagskasse blev hængt op
men ingen forslag kom i. Folk forventer lidt at lauget gør arbejdet alligevel. Kun da Anne-Katrine meldte de
ville nedlægge lauget kom folk op i hallen. Samarbejde om folder har været godt og samtidig vist at der er
brug for rummelighed, frivillige aktive har brug for anerkendelse og rimelig frihed til at løse opgaven.
Samtidig handler det om gode dialoger og det vigtigste er at hygge sig sammen. Er der fejl i produkter må
snakken tages inden for rammen af frivillighed, påskønnelse og at relationen, dialogen og hyggen altid er
det væsentlige.
Christian orienterede om undersøgende og relationsarbejde
Der er lavet indledende samtaler med Inge, Anne-Katrine, Stine om Gislinges aktiviteter, historie og
stederne på byturen. Fra dette arbejde er vurderingen der er behov for mere undersøgende og relationelt
arbejde. Hvad kan en fælles vision for byen være? Hvad er der tilslutning til? Dvs, Christian skal videre ud og
møde folk i lokalområdet. I en periode er det en mulighed han sidder evt på skolen i Gislinge en
eftermiddag om ugen.
Planen er samtaler fortsætter for at finde ud af de lokale gruppers ønsker, interesser, og drømme om
aktiviteter samt forslag til samarbejde og fremtid, herunder relationen til Gislingelauget. Christian har
mandat til at undersøge stemningen og samle stof til at vurdere hvad indsatsen skal være. Dette
fremlægges ligesom der tages beslutning om indsatsens indhold på laugmøde 25.11.2019.
Skitse til planen er i grove træk:

-Del 1 handler om undersøgelse, skabe relationer mellem folk og god kreativ stemning. Lade alle vide ideer
er velkomne og alle kan være med. Det handler om at fokusere på drømme om hvad borgere gerne vil i
Gislinge i en periode.
-Del 2 handler om at dyrke fællesskabet ved arrangementer 1-2 stykker i januar-februar og her begynde at
debattere vision, projekter, organisering og mål, samt danne arbejdsgrupper.
Skitse er åben for ændringer. Christian ønsker at deltage i arrangementer, vedr. bosætning, juletræ oa.

