Nærdemokratidag
- Udvikling af vores lokalområder
Lørdag den 26. oktober 2019 kl. 10.00 - 15.30
Gudmehallerne
Stærkærvej 1
5884 Gudme
Program
10.00 – 10.30

Velkomst
- 5 min. intern buffer-tid, hvor de sidste deltagere kan finde en
plads inden formanden for Lokaludvalget byder velkommen
- 20 min. velkomst v/ Lokaludvalget, hvor formanden byder
velkommen til dagen med en gennemgang af dagens program og
en invitation til en god dialog om nærdemokrati i Svendborg
Kommunes byer og lokalområder
- 5 min. information v/ administrationen om deres
tilstedeværelse på markedspladsen, hvor deltagere kan få viden
om kommuneplanrevisionen og deres mulighed for at blive
inddraget i den videre proces

10.30 – 11.00

Fra udlandskorrespondent til udkantskorrespondent – en
journalists møde med myter og realiteter i provinsen
Inspirationsoplæg ved Steffen Jensen, journalist og
udenrigskorrespondent (Aftale ikke bekræftet)

11.00 – 12.00

Oplæg fra 3 lokale inspirationsprojekter
1) Sauna på Troense Havn som et godt eksempel på lokal
fundraising
2) Forum 5762 som et godt eksempel på lokal organisering
3) Egense Forsamlingshus som et godt eksempel på et mødested
der understøtter fællesskaber (Aftaler ikke bekræftet)

12.00 – 14.00

Markedsplads
Formål med markedsplads: Inspiration, dialog, netværk.
Form: ca. 10 borde med repræsentanter fra forskellige projekter
og organisationer.
Forslag til deltagere på markedsplads: (Aftaler ikke bekræftet)

 Svendborg Kommunes lokalområder, herunder de projekter








som er i gang i områderne
LAG SØM med information om deres arbejde i området
Landdistrikternes Fællesråd med viden om
landdistriktsudvikling rundt om i Danmark
DGI med viden om deres arbejde med landsbyudvikling
Konsulentvirksomhed med viden om fundraising til mindre
borgerdrevne projekter
Administrationen med information om Svendborg Kommunes
arbejde med Agenda 21 og FN’s verdensmål
Lokaludvalget med information om deres arbejde med
lokalområderne
Administrationen med information om proces for
kommuneplanrevision inden for temaet: Byer og
Lokalområder

(12.00 - 13.00)

Frokost
Frokosten arrangeres sådan, at deltagerne har mulighed for
enten at sidde i et loungeområde og nyde sin frokost, eller
medbringe maden ud til markedspladsens stader.

14.00 – 15.00

Paneldebat - Hvordan får vi flere til vores lokalområder?
V/ Marie Degnbol fra Bosammen.nu, Claus Drejer fra Danbolig
Svendborg, Thyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen, Lise
Grønbæk fra DGI, Planchefen i XXX Kommune (Aftaler ikke
bekræftet)

15.00 15.30

Afrunding på dagen
Opsamling på dagens vigtigste pointer, udvalgsformandens
refleksioner fra dagen og hvordan disse vil indgå i Lokaludvalgets
videre arbejde. Derudover gives kort invitation og vejledning til
deltagernes mulighed for videre at involvere sig i arbejdet i
lokalområderne
V/ Lokaludvalget

