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Punkt
1. Velkomst

Ansvarlig
Bruvik

Type
Orientering

2. Godkendelse af referat

Alle

Beslutning

3. Præsentation af ”nye” medlemmer

Alle

Orientering

Bruvik

Orientering/Beslutning

Bruvik

Hvis lokalrådet giver
Ok, igangsættes
kalenderprojekt

Alle

Sættes på dagsorden
til næste møde

Lone/Alle

Drøftelse/beslutning

Leif Lindås, Dådyrvej. Stifter og medindehaver
af Ivivsion. 11 år i Voel. Gift med Lene, to piger
på hhv 12 og 15 år. I flere år aktiv i GfG Voel
som træner, bestyrelsesmedlem og med
medlem af støtteforeningen. Aktiv i dilletant.

4. Tekniske udfordringer på voel.dk.
Kalender/Nyhedsbrev
Palle Hansen, webmaster på voel.dk vil
etablere kalender på voel.dk, hvor
kommunikationsgruppen selv sørger for at
indtaste aktiviteter og arrangementer.
Hvis det bliver succes, kan det overvejes at
udarbejde kalender, hvor foreninger selv
indtaster. Pris tre - fire timers arbejde! Hvem
betaler?
Hvis Voel Lokalråd siger ok, igangsættes
arbejdet med at etablere kalender på voel.dk.
Punktet afstedkom diskussion om hvorvidt der
skulle satse på en helt ny hjemmeside for Voel
by, samt muligheden for at Voel lokalråd
"afgiver" domæne og selv får et andet. Dette
afgøres af Voel Lokalråd.
Der påbegyndes diskussion og afklaring af
kontekst for eventuelt etablering af ny
hjemmeside for Voel by.

5. Gennemgang af foreningsliste
Lone Ussat præsenterede foreløbig liste over
foreninger. Enighed om, at den havde
væsentligste foreninger og institutioner med.
Flere kan komme til. Arbejdet med at få
overblik har vist, at der er behov for en samlet
oversigt

Listen godkendt
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6. Rammen for foreningsmøde, hvem - og
hvordan kontaktes disse?
Byens foreninger og institutioner inviteres til
møde med kommunikationsgruppen den 26.
juni kl 19. Der udarbejdes brev, der sendes til
foreninger. Efterføgende vil der blive rettet
telefonisk henvendelse til
foreninger/institutioner med henblik på
opfølgning og om hvem de vil sende til mødet.

7. Evt
Pkt til næste møde:

Alle

Drøftelse/beslutning

Bruvik

Der udarbejdes udkast
til foreningsbrev

Alle

"Folkelig hjemmeside". Brainstorm, overvej
form og indhold. Målgruppe, evt inspiration fra
tilsvarende hjemmesider.

8. Afrunding

Alle

Drøftelse/beslutning

9. Nyt møde
14. juni klokken 19

Alle

Beslutning

