Referat af mødet d. 7/2-2011.
Fremmødte:
Navn:

Repræsenterer:

Steen Blom
Lennart Scharff
Susan Rasmussen
Jacob Bendtsen
Allan Poulsen
Kim Rasmussen
Karl Johan With
Birgit Rasmussen
Jan Sørensen
Lulle Andersen
Hans Henrik Krøll
Camilla Rossau
Anne Cathrine Wilhjelm
Anne Bonde Andersen

skolen
beboerforeningerne
SK 82 (håndbold)
børnehaven
KIF (kippinge gymnastik)
spejderne
NFB (fodbold)
SIF (Nr.Vedby gymnastik)
hallen
hallen
SFO
børnehaven
skolen
ref. m.m.

Mødet startede med en kort repræsentationsrunde (se ovenstående).
Herefter kom der mange gode forslag til hvad et Kraftcenter kan indeholde:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Søge midler i Landdistriktspulje og LAG midler. (Anne)
Der skal findes et navn og et logo til foreningen, og der skal afholdes en
stiftende generalforsamling. Vedtægter m.m. (Anne Cathrine og Jan)
Der skal laves en hjemmeside (Steen Brisson/Poul Erik/Kasper). Det
undersøges hvad 3 infoskærme vil koste (Steen Blom). Husk
skriverettigheder til kalender. (Anne Cathrine)
Læse/lektiepatrulje.(Anne og Anne Cathrine)
Internetcafé – midler til 4-5 computere.
Der oprettes en støtteforening (Finns forslag).
Udendørs arrangementer: markeder, idrætsweekend m.m.
Motionsrum for støtteforeningens medlemmer.
Løbeklub, kostvejledning, KRAM.
Ønsker: Fodboldbane (asfalt med bander og mål) (Anne), klatrevæg,
skateboardbane, rum med billard, dart, skak og bordfodbold.
Madklub, foredragsaftener, puderum, havkajak.
Vi bor et helt unikt sted, hvor der er masser af muligheder der skal
udnyttes.
Fælles aktivitetskalender.(Lulle).
Ungdomsklub/fritidsklub om eftermiddagen og nogle aftener. Evt.
afhentning af børn. Personale til klubben, og lokaleleje. Meget gerne med

•
•
•
•
•

kreative/musiske tiltag. Medinddrage lokale kunstnere og
musikere.(Birgit, Susan og Lulle).
Fælles transport middel. Sofie Rifbjergs busser? Minibusser.
Synliggørelse og udbredelse.
Tovholdere.
Bibliotek – evt. med adgang for borgere (Steen Blom).
Fælles idræts/aktivitetsweekend i foråret. (Allan, Birgit, Kim, Karl Johan,
m.fl. Jeg kan desværre ikke helt huske hvem der blev nævnt i den
sammenhæng).

Alle der er sat på en opgave melder senest tilbage til mødet d. 7/3, hvis det er
noget der skal søges penge til.
Næste mødedato: mandag d. 7/3-2011, kl. 19.00 i hallen.

