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Hvad nu?
--1. Velkomst
Henrik Danielsen bød på arbejdsgruppens vegne velkommen til borgermødet.
Præsenterede ”arbejdsgruppen”, der på mandat fra bylaug og projektskabere, har haft til opgave
at planlægge proces, der fører til stiftelse af forening:
Henrik Danielsen, Lene Hagstrøm Andersen, Kristoffer Hansen og Per Kragh.
2. Indledning og ramme
Henrik Danielsen opfordrede til positiv tilgang til Egebjerg projektet (der jo rettelig er
”projekterne”). Meningen med mødet var at oplyse og på baggrund af debat og tilkendegivelser
skabe et grundlag for det videre arbejde med den ramme, som projektrapporten er udtryk for. Det
var således ikke hensigten at debattere de foreslåede projekter, herunder til- eller fravælge, hvilket
vil være en kommende bestyrelses opgave.
3. Delmål
Henrik Danielsen gennemgik hovedpunkter i rapporten, idet han fremhævede
• ”Egebjerg-halvøen” er en geografisk betegnelse, som Odsherred kommune anvender, og
borgerne, der kan være med i foreningen er beboere incl. Landliggere med ejendom på
halvøen.
• Projektet er blevet til i et samarbejde mellem mange af områdets beboere, ledet af Egebjerg
og Omegns bylaug.
• Den på nettet tilgængelige rapport er den oprindelige – der er siden udarbejdet rettelser,
bl.a. til de foreslåede foreningsvedtægter, hvilket vil blive indarbejdet på et senere
tidspunkt.
• Rapporten omhandler umiddelbart 13 skitserede projekter, men flere projektforslag er
selvfølgelig velkomne. Nogle projekter er allerede igangsat, f.eks. cykelstier,
iværksætterhus, nærvarme. Ved borgermødet d. 27. september fremkom nye forslag – se
referat på egebjergonline.dk
• Borgermøderne skulle gerne munde ud i en stiftende generalforsamling, planlagt til 28.
november
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Organisatorisk foreslås en bestyrelse på 6 medlemmer, hvori der sikres repræsentation fra
Egebjerg Bylaug, idet der bør være fuld koordinering mellem forening og bylaug
Organisationen bør indeholde ekspertise inden for områderne jura, økonomi,
landskabsplanlægning og -forvaltning, infrastruktur, samt projektledelse. Disse
kompetencer skal ikke nødvendigvis være til stede i en kommende bestyrelse, men kan
sikres via et ”Advisory board”.
Der skal etableres et økonomisk grundlag for at gennemføre vedtagne projekter via
fondsmidler, særlige kommunale bidrag, puljer, værdien af egen arbejdskraft,
brugerbetaling og evt. banklån
Økonomien skal deles op i et ”driftsbudget” og et ”investeringsbudget”, idet bemærkes, at
fondsmidler ikke må bruges til ”drift”

4. Debat
Generelt opbakning til det videre arbejde. Der fremkom flere nye forslag.
Noter fra debat, indlæg og ønsker om nye projekter og aktiviteter:
• I relation til vedtægtsforslaget fremkom følgende bemærkninger:
o passus om medlemskab skal uddybes, så der ikke er misforståelser
o det bør stå, hvornår man skal være meldt ind for at få stemmeret
o m.h.t. rådgiverpanel overvejes, om GF skal godkende, eller bestyrelsen udpege
• Fremmødt repræsentant for kommunen tilkendegav, at en forening er et godt organ for
kommunen at knytte aktiviteter m.v. til. Nævnte, at et svensk projekt har købt et tomt hus,
hvor der er indrettet restauration. Huset ejes af ”byen”. Der går 10 % til foreningen, og der
støttes op fordi det er lokal ejet.
• Nye forslag:
o indspiration: Projekt i Sverige: v/ Nils Phillips, projektet hedder "Röstånga

o
o
o
o
o
5.

Tilsammans" (se evt. hjemmeside http://rostangatillsammans.se/ eller dansk artikel om
byen/projektet: https://www.altinget.dk/artikel/udkantssvenskere-og-syriske-flygtningeskaber-liv-i-doedsdoemt-landsby)
huske kystlinien. Ikke alt kan gennemføres her og nu, skolen og aktiviteter omkring skal
have første prioritet, da lokalsamfundet ikke fungerer uden skole
i relation til kystlinien og vinterbadefaciliteter, kunne man lægge en kajakskole samme
sted.
bredbånd skal prioriteres for at få bosætning og hele familier til området
”Egebjerg Event” bør anføres som en af aktiviteterne
der er plan om en fundats for Iværksætterhuset – hvilket kan medføre crowdfunding

Afsluttende bemærkninger
Henrik Danielsen nævnte, at der bør findes emner til en bestyrelse inden en evt. generalforsamling
28/11, og intet tyder på at arbejdsgruppen stiller op.
Der kan således blive tale om udsættelse af GF, hvis det er hensigtsmæssigt.
Man skal dog ikke tro, at projektet er dødt, hvis ikke der sker noget ”straks”.
Morten Hylleberg tilkendegav, at selvom fremmødet ved dette borgermøde var lavere end sidst, er det
OK. Tror på, at opbakningen er meget større.
Nævnt, at de fremmødte nu er ambassadører for projektet – de bør tale med naboer og andre de kender
på halvøen, for at få engagement og evt. interesse for bestyrelsesarbejde
Ref. /PKR.

