
Opsamling på gruppearbejde på dagen for ’På tur i Hostrup Sogn’
Lørdag den 25. september 2021

Team Blå

Teammedlemmer: 

Brainstorm på ideer, der styrker og forbinder Hostrup Sogn

Bedre Stiforbindelser
Frivillig lektiehjælp til børn eller andre ting, hvis forældrene er forhindret
Reserve-bedsteforældre-ordning
Forskønnelse af Sognet
Fjerne skilte ved Fl. Borg.L og Hostrupvej
Rydning af gamle ubeboede huse
Fjerne togskiltene
Velkommen til nye beboere
For at standse den negative udvikling/afvikling 
skal byerne have et løft opad

Cykelsti på den gamle jernbanestrækning, der går gennem Jejsing/Hostrup 
Sogn
Flere naturstier
Hjertestarter-kursus én gang om året
Bedre legeplads / mødested for unge
BHV forhøre sig om pensionistforeningen om fælles gåture/fælleslæsning
Samle skrald - 4H, BHV, Friskolen, Pensionistforeningen
Udvalg som sammensætter grupper til forskellige opgaver
Korte sammenkomster i blandede aldre
Søndagsfodbold, pentange, rundbold - afsluttes med fælles kaffe og kage

Overordnede kategorier

Ikke udfyldt



Udfoldning af én idé

Overskrift: Børn og unge  

Kort beskrivelse af ideen: Socialt fælles samlingspunkt - alle årgange skal involveres

Hvad er formålet?
Og hvor foregår det?

Hvem er målgruppen/erne?
Primære og sekundære 

Hvem er vigtige samarbejdspartnere for at 
lykkes med ideen? Lokalt/regionalt/nationalt

Mangler vi viden?
Hvem kan vi spørge 

Mødested for børn og unge
Et klublokale

Fra 0-100 år Alle 5 byer i Sognet Spørge de unge:
Ideer til aktiviteter 

Kan man teste ideen af? Økonomi
Hvad koster ideen og hvor finder vi 
økonomien?

Tidsplan 
Hvad er fx de 3 første skridt hen mod at 
realisere ideen?

Hvem er tovholder på ideen?
Skal der nedsættes en frivillig 
arbejdsgruppe? 

Udvalg der vil finde ud af 
hvor de unge kan få job 
evt. oprydning i bankohal, 
oprydning ved Bucka

Fonde, puljer og kommunen - Lave et udvalg
- Involvere de unge
-  

Tovholder: Torben Bonde 

På en skala fra 1-10, hvor 1 er meget lidt, og 10 er rigtig meget, I hvor høj grad vil jeres idé styrke Hostrup Sogn? ________


