Opsummering v. Christian Kobbernagel fra møde i Gislinge 25. november 2019

Kære alle,
Tak for et godt møde i mandags. Der var god energi og et godt afsæt for videre arbejde. Det var
super med fremmødet og vidner om gode kræfter der gerne vil Gislinge. Jeg tog ikke et egentlig
referat, men har noteret noget om mødet, aftalerne der blev indgået, samt ting jeg skal følge op på.
Det var en fin åbning direkte med en god debat om forslag fra Thomas om forandring omkring hallen
– et ”multiforum”. Der var en rigtig god facon i den snak om forslag, og der blev talt om drømme om
hvad der kan blive, og hvem der kan få gavn af mere plads i hallen. Alletiders snak som også gav en
stor gruppe, der mødes igen.
Vi kom omkring minirapportens resultater og fik snakket værdier, organisering og kommunikation i
laugets arbejde.
Værdier: Jeg tænker, det er godt fortsat at fokusere på værdier. Målet er succes for lauget og succes
er gode relationer, samarbejde og fællesskab. Værdier som listet i rapporten er rigtig gode at få på
tavlen og tænke over. Lauget kan også finde sine egne på en mindre halv-times workshop på næste
møde.
Organisering: Det er godt at få fordelt opgaver, strukturere møder og aftale hvem der tager hvilke
opgaver. Men der er meget her, og det skal være det I mener der skal sættes lys på.
Kommunikation: Der er lavet et stort arbejde og der kommunikeres meget. Afsæt for videre arbejde
bliver godt af en mindre men samlet evaluering. Det virker også supergodt at spørge brugerne
løbende. Så får I noget tilbage løbende. Jeg går gerne ind i det også sammen med arbejdsgruppen,
hvor det vil være fedt med flere medlemmer.
Sig endelig til hvis dette ikke rammer skiven.
Derudover blev der talt om borgermøde og ideworkshop i januar/februar. Dette kan lægges sammen
med en generalforsamling. Formen kan diskuteres. Målet er at så mange kommer som overhovedet
muligt. Det er en ide at fastsætte dato nu og finde gode faciliteter til det.
Endelig har jeg en praktisk liste med to-do-ting: skaterbanens ejerforhold, forsikringer og jura,
tegninger over hallen, udvidelsesmuligheder omkring cafe/køkken og huller i fodboldbanen. Jeg
noterer også at jeres oplevelse har været kommunen er for langsomme når man henvender sig.
Har I aftalt videre om hvornår halmøde og kommunikationsmøde ligger?
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