Fyn-Alsbroen – Uformelt netværksmøde.
Opsamling fra mødet 16. januar 2020.

Vi var 38 deltagere.

Dagsordenen var følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Intro – og formålet med mødet. (Henrik Toft)
Oplæg om folkeuniversitets involvering. (Morten Gjeddebæk)
Præsentationsrunde ved bordene r. Præsentation.
Hvad tænker jeg selv – hvorfor er jeg her – syn på forbindelsen.
Opsamling i emner/temaer om hvad der er vigtigt.
Måden at organisere det på. (Hvordan kommer vi videre herfra).
Opsamling
Hvem vil være med. (Etablering af en gruppe).

Henrik Toft indledte med baggrunden for mødet og info om projektets stade. (Henriks talepapir er vedlagt
til info og inspiration).
Morten Gjeddebæk gav en kort intro til folkeuniversiteters aktie i broen, som hverken er at være for eller
imod, men alene at sikre, at de informationer de forskellige parter fremlægger er objektive og korrekte. Så
folkeuniversitets opgave er at sikre en objektiv formidling af de rapporter m.v. der måtte udkomme i
processen.
Bjarne Brøndgaard indledte de næste punkter – hvor meningen var, at vi i 6 mindre grupper skulle drøfte:
•
•
•

Hvorfor den enkelte er kommet i aften.
Om og hvordan skal vi komme videre herfra.
Om man vil engagere sig i det videre arbejde.

Nedenfor det som blev skrevet op på blancher i plenum. Vi har en række andre notater, som vi modtog
efter mødet – disse er der lavet en opsamling på for det videre arbejde, men da jeg er i tvivl om deres
status (om de kan offentliggøres) indgår de ikke i denne opsamling:

Hvorfor er jeg her:
Drøftelserne blev i grupperne og afspejles i de mange forslag til hvad der bør ske.
Hvad skal der ske:
•
•
•
•

Få linjeføringen ud til offentligheden
Klima – El-færger som alternativ
Få hele kommunen med
Få hele Fyn med

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejd med positive visioner for kommunen
Vi er nødt til at samle os i en forening
Et mandat – det er nu!
Politikerne skal vide at vi er her
Samarbejd med andre infrastrukturprojekter
De unge skal med
Kampagne
Crowd funding
Synlighed på mange platforme
Kontakt til Christiansborg
Fokus på demokratiet – kommunalpolitikere ud af ”busken”
Fat i de små samfund der direkte berøres
Synliggørelse af projektet og mobilisering af folk.
Bevidstgøre borgerne
Etablere et sekretariat imod.
Faktatjekke rapporter og pressemeddelelser m.v.
Etablere en forening imod broen
Beskrive – alternativ vækst – muligheden i Faaborg
Visualisere motorvej og broen – igennem event – malerier m.v.
Producere en tegnefilm
Postkort med info
Udarbejde en ”modrapport”
Læserbreve og kronikker
Et ”tingsted” for borgere.

Konklusionen blev at første step er udarbejdelse af forslag til vedtægter og indkaldelse til en stiftende
generalforsamling.

Følgende meldte sig til dette arbejde.
Gruppen vil mødes for at udarbejde forslag til vedtægter og et forslag til dato for stiftende
generalforsamling.
•
•
•
•
•
•

Thomas Lundsfryd (Forening og sekretariat)
Jens Westerskov (Forening)
Lars Thorup (Hjælp med vedtægter)
Anne Marie Dahler (Evt. forening)
Vibeke Næser (Forening – organisering.
Bjarne Brøndgaard (Forening)

Til det videre arbejde var der en række der allerede meldte at de gerne ville bidrage:
•
•
•
•

Poul Hedegaard (Visualiseringer ol.)
Sara Bruntse (Visualiseringen og kontakt til unge på gymnasiet)
Bo Egelund (Demokratisering)
Thomas Berg (Hvervring - underskrifter)

•
•
•
•
•
•
•

Christi Errebo (Hvervring – underskrifter)
Morten Gjeddebæk (El-færger som alternativ)
Leif H Sørensen (Demokrati og alternativ vækst) + (Borger/politikermøde i Øster Hæsinge 3. marts)
Jonas Qvist (Borger/politikermøde i Øster Hæsinge 3. marts)
Jesper Christensen (ad. hoc.)
Hanne Höfsten
Anne Marie Dahler (Analyser)

På Initiativgruppens vegne.
Bjarne

