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Med overskriften ”vil du have indflydelse på kommuneplanen og dit lokalområdes udvikling?”, var der
inviteret til workshop den 21. maj 2008 i Borre Forsamlingshus kl. 19.00 – ca. 22.00
Workshoppen var arrangeret i samarbejde med Østmøn lokalråd med følgende program:
1.

Velkomst

2.

Hovedresultater fra registreringer

3.

Kort oplæg til gruppearbejde med spørgsmål til grupperne

4.

1½ - 2 timers arbejde i grupper, hvor de enkelte grupper skal skitsere forslag til udvikling af lokalområdet

5.

Kort opsamling, hvor grupperne præsenterer deres forslag

6.

Afslutning

Der deltog 20 borgere fra lokalområdet, 4 medlemmer fra lokalrådet samt Ivan Tolborg og Birgitte Steen
Jørgensen fra dialogudvalg 2.
1. Velkomst
Ivan Tolborg bød velkommen og trak trådene tilbage til dialogmødet i efteråret.
Johan Landgren fra kommunens udviklingsafdeling bød herefter velkommen og glædede sig over, at der
til trods for det gode vejr var interesse for at være med til at hjælpe med at planlægge for fremtiden i
lokalområdet. Johan Landgren fortalte i kort PowerPoints præsentation om det hidtidige arbejde med
kommunens planstrategi og at det nu var arbejdet med den mere detalje kommuneplan, der var fokus.
2. Hovedresultater fra registreringer
Margit Bloch-Petersen gennemgik COWI´s registrering og områdebeskrivelse af lokalområdet. Oplæg til
områdebeskrivelse var uddelt på bordene inden mødet. De viste PowerPoints blev uddelt efter
oplægget. I forlængelse af oplægget var der mulighed for at stille spørgsmål Lokalrådet har indtil august
2008 til at kommentere oplægget og komme med forslag til justering af faktuelle fejl.
3. Kort oplæg til gruppearbejde med spørgsmål til grupperne
Der blev herefter etableret 4 grupper om emneområder konsulenten havde formuleret spørgsmål til.
Herunder blev det understreget, at muligheden var der nu, inden der lå et reelt forslag til plan, for at få
indflydelse på denne. For at konkretisere forslagene var der omdelt kort til at indtegne de forskellige
forslag. Der blev nedsat arbejdsgrupper om følgende emner:
y

Hvor bør der laves nye cykelstier/motionsstier?

y

Hvordan kan vi skaffe flere arbejdspladser?

y

Hvor skal der bygges nye boliger?

y

Hvordan sikrer vi en fornuftig balance mellem jordbruget og naturbevarings-interesserne?

4. 1 times arbejde i grupper,
5. hvor de enkelte grupper skal skitsere forslag til udvikling af lokalområdet
Billederne neden for illustrerer gruppearbejderne

6. Kort opsamling, hvor grupperne præsenterer deres forslag

Afslutning

