Bedre bredbånd på Egebjerghalvøen

Referat af møde
09.08.18 kl. 19.00-21
Egebjerg Kultur- og Forsamlingshus
Deltagere: Bente Nielsen, Birgit Kløve, Klaus Burrild, Lena Faurschou, Peter Sødahl og
Thomas Knygberg
1. Siden sidst
a. Møde med Per og Mathias 21/6
i.
Et rigtig godt møde med gode indspark og kritiske spørgsmål
ii.
Hvis de som politikere skal gå ind i dette, skal projektet på een eller
anden måde favne hele Odsherred
iii.
Vi tænker dem som ambassadører
b. Informationsmøde 25/6 i Sorø om bredbåndspuljen
i.
Al Thomas’ frygt om besværligheden med et fiberprojekt som dette
blev afmonteret.
c. Møde i Havnebyen 6/7 med Henrik Helding og André Jensen, Fibia
i.
Rigtig godt møde med Fibia og et særdeles godt resultat
d. Udsendelse af fælles pressemeddelelse 23/7
i.
Godt at få budskabet om aftalen med Fibia ud så hurtigt som muligt
e. Mail fra Henrik Danielsen 23/7 og svar fra Lena og Thomas 25/7
f. Mail fra Henrik Kjær, Energistyrelsen 30/7
i.
God uformel korrespondance
2. Evaluering af kommunikationsstrategi
a. Åbent brev udsendt 11/6
b. Første af to artikler i Nordvestnyt 15/6 (om Fibias moral)
c. To rykkerbreve til Energi, Forsynings- og Klimaministeren
d. Mundtlig rykker til Nordvestnyt for anden artikel (om bredbåndspuljen)
e. Lenas telefoniske kontakt med Henrik Helding, Fibia
f. Mødet med Fibia
g. Fælles pressemeddelelse

De listede tiltag har alle givet god response. De har givet god kommunikation og har været
med til at sikre resultatet!
3. Gennemgang af aftale med Fibia
a. Hele Egebjerghalvøen - ét stort projekt
i.
Projektets kort og adresseinformationer matcher meget godt Fibia’s
kort og adresse informationer. Det bliver rigtig spændende at modtage
adresse materialet fra Fibia!
b. Hvis projektet når måltallet på de 40 procent, bliver Bøsserup/Unnerød en del
af det samlede projekt
i.
Nye tilmeldinger i eksisterende Fibia områder tæller også med i det
mål der skal nås.
ii.
Overskuddet af tilmeldinger fra Bøsserup/Unnerud tæller også med i
måltallet.
4. Planlægning af kampagne på Egebjerghalvøen:
a. Kampagneelementer med udgangspunkt i Bøsserup/Unnerud
i.
Mobilisering af grundejerforeningerne (formændene) i
sommerhusområderne
ii.
Udsendelse af mails/breve/brochurer til sommerhusejere
iii.
Stemme dørklokker og uddele brochurer og breve til naboer i
delområdet
iv.
Opsætte stort banner på forskellige steder
v.
Uddele små bannere til tilmeldte
vi.
Opslagstavle ved Dagli’ Brugsen
vii.
FB-gruppen Egebjerg - i Odsherred
viii.
www.egebjergonline.com/bedre-internet
ix.
Egebladet
x.
Påmindelse fra bedre.bredbaand@gmail.com
xi.
Pressemeddelelse: Nu er der åbent for tilmelding frem til...
b. Organisering
i.
Opdeling i delområder (de fem?)
1. Projektgruppens medlemmer vil som udgangspunkt få
ansvaret for de 5 delområder.
2. Indtil vi kender de nøjagtige adresser, søger gruppen at finde
yderligere ambassadører til underområder
ii.
En tovholder i hvert delområde - udnævnes på borgermøde
iii.
Midtvejsmøde for tovholdere
c. Borgermøde - dato?
i.
Aftalen med Fibia, Fibia
ii.
Projektstart og deadline, Fibia
iii.
Gennemgang af kampagneelementer,
iv.
Deltagelse af Fibia-konsulent, Fibia
v.
Lokale breve, Lena
vi.
Gennemgang af organisering, Klaus
vii.
Valg af tovholdere i delområder, Klaus
1. herunder aftale opgavefordeling i området
viii.
Fastlæggelse af mødestruktur, Lena

1. Herunder midtvejsmøde,
2. Øvrige møder
Mail- og telefonliste på tovholdere, Lena

ix.
x.
d. Andet
5. Opgaver:
a. Thomas kontakter Andre, Fibia for mere information om tidspunkt for
modtagelse af adresselister og bekræftelse på projektstart
b. Thomas udarbejder pressemeddelelse til udsendelse når fakta om projektet
er kendt - info om borgermøde, tidspunkter, osv.
c. Thomas indkalder til Borgermøde tirsdag den 21. August kl. 19-21
d. Thomas sender det materiale han har brugt, til projektgruppen til modificering
til eget brug
e. Thomas sender navnene på grundejerformændene til Klaus
f. Klaus kontakter alle grundejerformændene, Ib og Schak
g. Klaus kontakter Vibeke Brokmand, Englandshuse
h. Bente kontakte Lisbeth Ulrik om deltagelse i borgermøde og ambassadør for
Lestrup
i. Lena har booket Forsamlingshuset,
j. Thomas bestiller kaffe til 20
k. Klaus køber småkager
6. Eventuelt

