Referat af bestyrelsesmøde Skibby Aktive
Mandag d. 12. juni kl. 18.30-21.00. Velkomst og mad kl. 18.30-19.15.

18.30

Velkommen og spisning.
Hans-Martin: Velkommen til bestyrelsesmødet og særligt velkommen til vores nye
bestyrelsesmedlem, Lene, der repræsenterer vores nye udvalg: Landsbylaug og
landområderne.
Vi har ikke lavet meget bestyrelsesarbejde de sidste to år, men I har hver især lavet rigtig
meget arbejde i jeres udvalg og Bjarne og Camilla har sørget for at koordinere, administrere
og kommunikere alt det arbejde. Så det er faktisk gået ret godt uden en aktiv bestyrelse. Men
nu har vi taget et skridt videre - og kalder os ikke længere for hverken en handelsforening
eller Skibbys bylaug – men for en forening, der arbejder med udvikling af hele
fjordlandsskoledistriktet. Det betyder flere udvalg, flere frivillige og også flere
samarbejdspartnere. Derfor bliver det vigtigere, at Skibby Aktive har en solid organisering og
en aktiv bestyrelse, der mødes jævnligt for at afstemme retning og opgaver. Men det ændrer
ikke ved, at alle Skibby Aktives medlemmer kan blive udvalgsformænd og dermed
bestyrelsesmedlemmer og at de beslutninger bestyrelsen tager skal udgå med fornemmelse
for hvad andre medlemmer mener – og ikke mindst med fornemmelse for, hvad borgere der
ikke er medlem af Skibby Aktive har af ønsker og idéer til udviklingen. Skibby Aktive skal først
og fremmest forstås som en samlingsplatform for initiativer, der kan udvikle området. Og
som en struktur, der er stærk og pålidelig nok til at agere kompetent samarbejdspartner for
professionelle organisationer som kommuner, universiteter, virksomheder etc.

19.15

Godkendelse af referat fra generalforsamlingen og kort præsentation af udvalgsformænd.
Bilag 1.
Referat godkendt.

19.25

Orientering fra Udvikling & infrastruktur, Jørgen.
SA sidder med i styregruppe for Frederikssund Kommunes Helhedsplan for Skibby (ikke at
forveksle med Skibby Aktives grønne helhedsplan).
Stor opgave i at sikre tilflytning. Og stor opgave i at sikre infrastrukturen, som lige nu udgør
et stort problem.
Morten Kremmer har lavet et oplæg til markedsføring af området. Det kræver sponsorer at
gennemføre planerne.

19.30

Orientering fra tovholder på Den grønne helhedsplan, Bjarne Nielsen (herunder orientering
om økonomi vedr. ny kontrakt for projektkoordinator).
Den nye kontrakt for en projektkoordinator, der løber frem til og med april 2018, har blandt
andet Nationalpark Skjoldungernes Land som donor.

Proces, hvor tovholderfunktionen gradvist nedlægges, og et fuldtidssekretariat gradvist
oprettes.
1. Et af de helt store projekter det forgangne år har været fjordudstillingen og
visionscentret.
2. Det har krævet uhørt mange kræfter at finde midler til projektkoordinatorstillingen.
Kampen for midler af kommunen fortsætter. Nationalparken skal sikres til næste år (vi
skal levere varen). Vi ønsker vores sekretariat med i kommunens budget for 2018.
3. Stort projekt vedr. ny stor Netto med nyt koncept og omdannelsen af området omkring.
Efteråret: Det vi har sat i gang, skal vi have til at fungere. Det skal være sjovt for vores
medlemmer at være med. Vi skal ikke kun gå efter store projekter, de små, nemme
projekter/initiativer kan give umiddelbar opmærksomhed. Fokus på Skibbys grønne profil.
Idé til Grøn Nat i Skibby – hvem griber den?
Vi er pt. 100 medlemmer. Vi skal have flere!
Køb tre helsider i løbet af sommeren. Den nye lokalavis giver et tilbud på 1000 per side.
Bjarne vender tilbage til Lene omkring hvilken type træer, der skal plantes på hovedgaden i
Skibby.
19.45

Diskussion: Hvad skal Skibby Aktive arbejde hen imod?
Hans-Martin: Med Bjarnes indlæg in mente, er dette spørgsmål omkring Skibby Aktives
fremtid ikke stillet for at have en diskussion af, hvad vi udadtil skal arbejde med af initiativer,
men en diskussion af, hvad vi som forening har brug for at udvikle/arbejde med for at udvikle
os på en hensigtsmæssig måde.
Søren: Vi skal huske, at vi nu samarbejder uden for Skibby. Og ikke hele tiden tale om Skibby.
Hanne: Svømmehal bør ligge i nærheden af god infrastruktur. Hvis den ligger i Skibby er det
godt for handelslivet. Hvis der ikke er råd til en svømmehal, kan der måske etableres en
svømme-sø i den nye skov eller ”blot” et varmtvandsbassin.
Lene: Det handler om kommunikation mellem os. Der skal åbnes for et bedre samarbejde
mellem byerne. Vi skal arbejde os hen imod at Skibby Aktive kan favne alle, er for alle/en
helhed. SAs arbejde skal synliggøres.
Jørgen: Vi er et samarbejdsforum. Og vi ved endnu ikke, hvad der kan komme ud af det.
Dan: Prøve at kommunikere hvem vi er. Idékonkurrence til navnet.
Søren: At organisationen er stærk, at det ikke vedbliver at være svært at skaffe midler. Vi har
brug for en velfungerende organisation, der kan understøtte tilflytning, fordi en aktiv
forening er attraktiv for tilflyttere.

20.15

Orientering om og diskussion af kommunikation: Helhedsplan, folder, hjemmeside
(www.skibbyaktive.dk) og Facebook (www.facebook.com/SkibbyAktive.dk/). Bilag 2 og 3.
Hans-Martin: Vores hjemmeside er et medie, vi udelukkende bruger til at reklamere for og
orientere om vores egne arrangementer og nyheder. Camilla ser gerne, at hjemmesiden

skifter template, så den får en mere overskuelig forside. Desuden skal den mobil- og Ipadsikres, så den nemt kan tilgås fra andet end en pc.
Vores Facebook er vores ”lette” medie. Her kan tonen være mere uformel og vi henviser til
alt, hvad vi tror kan være interessant for borgere at blive opmærksomme på. Dog aldrig
politiske arrangementer. Og sjældent arrangementer uden for det distrikt, vi arbejder med.
Indtil nu har Camilla og Jørgen styret Facebook, men i det næste stykke tid er det
udelukkende Camilla, der styrer Facebook. Hvis man har noget, man vil have lagt op, kan I
sende det til Camilla. Nogle gange er det uhensigtsmæssigt, fordi Camilla først ser det om
onsdagen, men til gengæld har Camilla mulighed for at ”strømline” kommunikationen i en
periode, hvor Camilla bruger utrolig meget tid på at diskutere fordomme om hvem og hvad
Skibby Aktive er. Camilla kørte sidste år en række facebook-portrætter af folk. Det blev til en
fra Skuldelev, en fra Vellerup og en fra Skibby. Idéen var at fortælle lidt om forskellige typer
folk, der bor på egnen, da denne type historier ofte giver folk der læser historierne en følelse
af at høre til. Nogle spejler sig i historien om kvinden, hvis familie har boet her i en del
generationer, andre spejler sig i historien om tilflytterne osv. Og folks følelse af tilknytning til
den egn, de bor i, er noget andet vigtigt Skibby Aktive arbejder med. Portrætterne er blevet
virkelig godt modtaget og Camilla vil genoptage dette, hvis der bliver tid.
Der udsendes ikke nyhedsbreve fast, men Camilla tilstræber at udsende nyhedsbreve ca. fire
gange årligt. Det seneste nyhedsbrev viser det nye format, nyhedsbrevene sendes i.
Jørgen: God markedsføring i at booste visse facebook-opslag.
Hanne sender rettelser til helhedsplanen. Med Hannes rettelser er version 5.0 godkendt. Og
kan sendes til kommunen.
Lene: Benytte og beskytte naturen derfor grøn helhedsplan.
Jørgen: Sender rettelser til folderen til Camilla. Herefter er den godkendt og bliver trykt i et
mindre oplag med tanke på, at foreningen sandsynligvis skifter navn inden for en overskuelig
fremtid.
20.30

Skibby Aktive – er det stadig et godt navn?
Hans-Martin: Nu da vi ikke længere er en handelsforening i Skibby eller Skibbys bylaug, men
også skal til at være meget mere aktive i et større område, er et navn, der henviser til Skibby
by og et by-logo ikke længere dækkende for vores arbejde. Derfor tænker jeg, at vi skal
overveje et nyt navn og et nyt logo. Det er også i forlængelse af, at vi tit får skudt i skoene af
folk uden for Skibby, at de ikke gider være med, hvis det hele handler om Skibby. Så det giver
mening, at vi skifter af kommunikationsmæssige hensyn. Også selv om vi har brugt mange
kræfter på at markedsføre vores hidtidige navn.
Bjarne: Indtil vi skifter navn kunne vi kalde os for Skibby Aktive – for fjordlandet.
Camilla: Markedsføringsmæssigt vil det være godt med en glidende overgang til nyt navn.
Alle skal føle sig hjemme i det nye navn.
Begynd at lægge ud til folk, at vi gerne vil skifte navn.

20.45

Eventuelt.

Lene: Hornsherred camino. Ligesom Møn (Caminø). Denne idé skal videreudvikles under et
udvalg…
20.55

Ny mødedato.
Hans-Martin: Jeg vil opfordre til, at vi fremover mødes tre gange årligt – udover
generalforsamlingen. Hvad siger I til det? Det godkendes.
Næste mødedato: Mandag d. 25. september kl. 18.30.

21.00

Tak for i aften.

