
Egebjerg Projektet 
Møde 28. november 2017, Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus 
 
Opgaven er, at finde praktiske løsninger på organiseringen, så vi ikke skaber organisationer for 
organisationernes skyld og holder møder uden at flytte noget. 
 
Forslag: 

• Måske kunne nogle af projekterne hægtes på Bylauget og måske andre på Iværksætterhuset), 
når/hvis det omdannes til en erhvervsdrivende fond? 

• En arbejdsgruppe under bylauget 
• Vi forsøger at danne en fundraising-gruppe (holder et møde 11. december, 2017)  

 
Kommunikation: hvordan kan vi alle komme til at snakke bedre sammen? 
 
Debat: 
- Bylauget er stiftet på nogle andre præmisser end Egebjerg Projektet kræver (evner) 
- Hvor meget arbejde kræver EP? Hvor meget økonomikendskab skal der fx til for at kunne 

styre EP (mht. fonde, fundraising)? 
- Hvordan får vi løftet de kræfter, der er på Egebjerg-halvøen, så ”bålet” kan blive ved med at 

brænde? 
- Skal vi styrke bylauget? 
- Der skal stå nogen i spidsen for projektet – og så kan vi godt få lokalbefolkningen med. 
- Samle kræfterne i vore lille samfund – samle det hele under én hat/en base. Få samlet dét 

der er i gang – så ser det også bedre ud, når vi står sammen. 
- Bylauget skal tage fat i folk – lave nogle tovholdergrupper. Det virker ofte bedre at ”prikke” 

til folk end at regne med, at de vil melde sig på eget initiativ. 
- Lokal forankring er afgørende. Måske vil en prioritering af projekter sikre lokal forankring. 
- De mennesker der laver rugbrødsarbejdet – dem der brænder for det – skal vi have fat i, før 

vi søger fonde. 
- Dem der samler trådene er en projektstyringsgruppe/bestyrelse (eller hvad man nu vil kalde 

det), og de sørger også for at udarbejde projektbeskrivelser for udvalgte projekter (projekter 
der har en tovholder). En projektstyringsgruppe, der skal fungere på grundlag af frivilligt 
arbejde. 

- Vi skal også huske at søge fonde til projekter, der er i gang. 
- Hvordan mobiliserer vi frivillige? 
- Hvordan søger vi fonde bedst mulig? 

 
 
Bylauget: 

• Opkvalificere bylauget?  
• Bylaugets vedtægter skal evt. ændres ved generalforsamlingen, så vi kan få flere med/styrke 

bylauget, så vi kan få det optimale ud af den arbejdskraft, vi har. 
 
Overblik: 

• Få overblik over, hvad der sker i tovholdergrupper. 
• Overbliksfunktionen skal på en eller anden måde ligge hos Bylauget. 
• Serviceorienteret overblik – fx ringe til tovholderne i stedet for, at de skal møde op og ”stå 

skoleret”. Melde klart ud hvad bylauget forventer af tovholdere (fx mht. indkaldelse til 



møder) 
 
Et forstærket Bylaug: 

• Overblikket kunne/bør ligge hos bylauget – super godt at kunne sige, at man arbejder 
sammen med en fond (Iværksætterhuset/Egebjerg Erhvervsdrivende Fond). 

• Hvordan vil vi have samarbejdet med Kommunen – hjælp med at søge fonde (arbejdskraft 
(timer) frem for penge). 

• Udskiftning i bylauget alt efter hvilket projekt, der er gang i. 
 
 
Projektledelse: 
Udbyde kursus i projektledelse målrettet Egebjerg-halvøen og de frivillige.  
 
 
IT og Bredbånd: 

• Lena Faurschou indkalder til møde. 
 
 
Andet: 

o Der er skabt kontakten til Kommunen 
o Facebook-siden er fascinerende – den er mere levende end online eller EP-brochuren. Vi er 

her/bor her, fordi det er sjovt.  
 
 
Beslutning:  
Vi opretter ikke endnu en bestyrelse, men styrker dem vi har. Vi satser på Egebjerg 
Erhvervsdrivende Fond og Egebjerg og Omegns Bylaug. 
 
 
 
 
 


