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Herfølge den 7/5. 
Referat af mødet den 6/5. 

 
Kære Alle. 
 
Tak for i går.  
Jeg har talt med Eloise. Hun og Tove havde noteret den 7. maj i deres kalender. De vil til gengæld 
være kritiske revisorer på vores oplæg, og det er jo positivt for det endelige udspil. 
 
Den praktiske ramme for det videre arbejde: 
Vi blev enige om, at fremtidsværkstedet var en start og en del af  processen for kulturudviklingen i 
Herfølge. Det kan bruges til gentagelse - eller videreudvikles i de kommende år. 
Vi blev enige om, at lægge fremtidsværkstedet  i sognegården, da der er flere lokaler og gode 
køkkenfaciliteter til en indlagt frokost.  
Det efterfølgende vælgermøde foreslår vi lagt på biblioteket. 
Indbydelsen vil blive udsendt på mail (så godt som vores mailliste formår) og ligeledes blive bragt i 
Kirkebladet sidst i august. Det er jo alle tiders mulighed for at komme i kontakt med alle husstande.  
Vi beder om tilmelding til fremtidsværkstedet, så vi på forhånd har et overblik over deltagerantallet. 
 
Selve fremtidsværkstedet finder sted lørdag den 3. oktober fra kl. 10 – 14.(15) 
Der blev fastlagt fire temaer. 

• Trivsel 
• Trafik 
• Fritids- og kulturliv 
• Erhvervsliv 

Deltagerne inddeles i grupper på max. 5 personer. Hver person vælger 2 temaer. Der arbejdes ca. 1 
time med første tema, og derefter går man videre ca. 1 time med det andet tema. 
Hver gruppe har en ”tovholder”, der søger at stimulere drøftelsen og sikre, at gruppens forslag/ideer 
bliver nedskrevet på en planche. Grupperne laver en prioritering af det nedskrevne. 
Følgende spørgsmål kan bruges i forbindelse med gruppernes arbejde:       

• Hvad fungerer det og hvordan holdes det ved lige/udvikles det fremover? 
• Hvilke løsningsforslag har I? 
• Hvilke visioner har I?   
• Hvilke konkrete spørgsmål vil I stille til kommunalpolitikerne ved et vælgermøde? 

Efter andet tema er der frokost. 
Efter frokost orienterer deltagerne sig i de opsatte plancher. Derefter stiller deltagerne tema for tema 
spørgsmål/giver kommentarer til indholdet på plancherne og den foreslåede prioritering. 
Tovholderne sikrer at resultatet af drøftelserne af deres tema bliver samlet op og skrevet ned. 
Der bliver således ikke et traditionelt plenum med fremlæggelse af plancherne, men grupperne kan 
besvare spørgsmål og kommentarer ikke mindst  ved  misforståelser eller, hvis der er vigtige 
synspunkter, der forbigås. Ellers er plenum en fælles drøftelse af de opsatte forslag. 
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Efter plenum uddeles et evalueringsskema blot med følgende: 
Hvordan har du befundet dig? Godt  -  Nogenlunde  -  Dårligt 
Vil du komme igen næste år? Ja.  -  Nej. 
Det kan selvfølgelig udbygges lidt, men måske siger ovennævnte det væsentlige. 
 
Praktiske opgaver: 
Fremtidsværkstedet. 
Lokalerne i sognegården skal bookes. Lokalerne skal indrettes til gruppearbejdet. Plancher og 
skrivemateriel skal ligge klar. Der skal indkøbes til og anrettes en frokost med mulighed for øl, 
vand og kaffe. Kaffe og evt. småkager bør måske være disponibelt under gruppearbejdet. 
Vælgermødet. 
Tove har allerede reserveret biblioteket den 11/11. Vi skal have lokalet indrettet. Bord til politikerne 
med notatpapir og vand til de tørre halse. og fælles mulighed for øl og vand under mødet. Kaffe 
bliver vist for besværligt. Skal der være mulighed for mikrofoner?   
 
Tidsplan: 
UPS! Vi planlagde næste møde til den 13/8, men Lene har lige fortalt mig, at vi ikke er kommet 
hjem fra ferie den 13/8. Kan vi ikke rette Invitationen til fremtidsværkstedet ind på mail, så den 
ligger klar til Kirkebladets deadline. Jeg vil så prøve at få den klar i forlængelse af jeres 
kommentarer til dette referat. 
Så kunne mødet i august f.eks. blive den 17. eller 20 august.   

• Næste møde i aktivitetsudvalget 2009 er den 17. eller den 20. august på Åhmansvej 20 kl. 
19. 

• Invitationen til fremtidsværkstedet udsendes med Kirkebladet og på mail sidst i august. 
• Sideordnet med invitationen til fremtidsværkstedet sendes indbydelsen til 

vælgerforeningerne vedr. vælgermødet. Indbydelsen til fremtidsværkstedet vedlægges 
indbydelsen til vælgerforeningerne. 

• Fremtidsværkstedet i sognegården den 3. oktober fra kl. 10 – 14 (15).  
• Efterbehandling af fremtidsværkstedet og planlægning af det praktiske i forbindelse med 

vælgermødet. Dato m.m. aftales på mødet den 13.august. 
• Vælgermøde på biblioteket onsdag den 11. november kl. 19.30. 
• Aftale et møde, hvor vi sunder os oven på fremtidsværksted og vælgermøde med henblik på 

at komme videre med det nærkulturelle arbejde. 
 
Rettelser og hjælp til at få det glemte med modtages med glæde. 
 
Mvh. 
Hans Christian 
  
 
   

  
 


