REFERAT AF FORENINGSMØDE I DET
GAMLE BIBLIOTEK D. 26/6-2012
TILSTEDEVÆRENDE:
Kommunikationsgruppen: Peter Bruvik, Leif Lindås, Helle Eg Andersen (referent), Jesper Petersen, Lone
Mark
Foreningsrepræsentanter:
Mogens Birk Sørensen: Aktivitetsudvalget / Voel Kirke
Kirsten Petersen: Voel Foredragsforening
Morten Nielsen: Grundejerforeningen Gormsvej
Lars Buchreitz: Silkeborg-Voel KFUM
Jane Møller: Voel Dagpleje
Mikkel Dall: Voel Antenneforening
Majbritt Hansen: GFG-Voel
Birthe Eiersted: Voel Menighedsråd
Ruth Jørgensen: Voel IM
Hanne Roswall Laursen: Skolebestyrelsen Klippen
Gunnar Brill: Voel Vandværk
Hans Jørgen Plougstrup: Voel Forsamlingshus
Jørn Hansen: Voel Hallen

1) PRÆSENTATION
Leif Lindås præsenterede kommunikationsgruppens foreløbige ideer, som i korte træk er at lave en fælles
kalender/hjemmeside for foreninger og institutioner i Voel. Her skal man til enhver tid kunne finde
oplysninger om hvad der foregår i byen. Kalenderen vil i første omgang blive lagt på www.voel.dk (som er
Lokalrådets hjemmeside). Senere vil den blive flyttet over på hjemmesiden www.voel-by.dk, som bliver
byens hjemmeside.

2) RESPONS
Mikkel: Meget positiv overfor ideen. Det er vigtigt at få mange til at deltage, så kalenderen bliver rimeligt
dækkende. Mener at borgerne skal kunne lave indlæg på hjemmesiden.
Hanne: Klippen vil gerne benytte kalenderen og hjemmesiden til f.eks. at gøre opmærksom på det årlige
julemarked. Hanne mener at det bør blive sådan at foreninger/institutioner selv kan lægge ting i kalenderen,
for at det ikke skal blive en uoverkommelig opgave for Kommunikationsgruppen.
Morten: Bange for at det vil blive rodet at se på, hvis alle bare selv kan lægge noget ind. Hvis det bliver grimt
og rodet er der ingen der gider bruge hjemmesiden.
Jesper svarer at vi selv vil lægge informationer ind i kalenderen og på hjemmesiden indtil der er udviklet en
klar standard for hvordan det gøres.
Mogens: Synes det er en fantastisk idé. Særligt den fælles kalender. Mogens er lidt ked af at der bliver to
hjemmesider Voel.dk og Voel-by.dk. Det er der dog ikke noget at gøre ved, men der bliver lavet tydeligt links
mellem de to hjemmesider.
Mogens foreslår også at man som borger kan tilmelde sig nyhedsmails som indeholder info om netop det
man har interesse for.

Peter svarer at vi har talt om at lave en ”printvenlig” oversigt over kalenderindholdet f.eks. hver 2. måned og
så sende den ud på mail til dem der tilmelder sig denne service. De kan så hænge by-kalenderen op på
køleskabet.
Hans Jørgen: Spørger om grænser for hvad der må lægges i kalenderen. Må man f.eks. lægge kortspil ind
hver uge? Skal alle træningstider for håndbold så også med?
Eigil: Mener vi skal passe på ikke at blande for meget sammen. Hjemmesiden/kalenderen skal holde et vist
niveau – altså ikke blive fuld af private begivenheder som ikke har relevans for byens borgere som helhed.
Svaret er, at Kommunikationsgruppen udarbejder et ”regelsæt” for hvad der er rimeligt at lægge i
kalenderen. Grundlæggende mener vi, at det er OK at lægge opstartsdatoer i kalenderen.
Birthe: Foreslår at kontakte aftenskolen, så vi kan lægge deres Voel-baserede aktiviteter ind i kalenderen.
Gruppen vil diskuterer muligheden.
Kirsten: Foreslår at lave aftale med ugevisen, så kalenderindholdet automatisk også kommer i avisen. Peter
afviser muligheden.
Mogens: Foreslår at vi går sammen med kirken, som fra august hver måned har en halv side i Folkebladet.
Det kunne så udvides til en hel side.

3) KONKLUSSION
Kommunikationsgruppen konkluderede efter mødet at der var opbakning nok til projektet til at vi vil fortsætte.
Kalenderen bliver lagt ind på Voel.dk i løbet af den kommende uge.
Der oprettes en mailadresse som skal modtage info om begivenheder mv. Dette får I en mail om, så snart
den er på plads.
Derefter vil vi meget gerne modtage lister over de aktiviteter I har planlagt i fremtiden, små præsentationer af
jeres forening/institution mv.
Vi takker for et godt møde med gode input og er glade for den opbakning vores arbejde har fået fra jer.

Med venlig hilsen

Kommunikationsgruppen

