
Årsmøde 2020 

Lokalsamfund og Nærdemokrati 

28. april kl. 18 – 21.30 i Vingsted Hotel- og Konferencecenter  

 

 

 

Årsmødet afholdes af byrådets Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati   

og er for alle lokalråd i Vejle Kommune.  

Lokalrådenes venner og samarbejdspartnere er også velkomne.  

Nye boliger på landet 
Lokalsamfundets 

kvaliteter 
Sager der samler 

  Stier 

og vandre- 

ruter 

Finansiering af 

ideer 



PROGRAM 

17.30 Ankomst. Let anretning. 

18.00 Formandsberetning v/ formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, Thyge Havgaard 

Bjerring 

18.20 Hyldest til det lokale engagement 

18.30 Oplægsholder  

19.15 Vidensdeling ved bordene, med afsæt i oplæg 

19.30 Pausen 

20.00. Videndeling mellem lokalråd ved bordene – tematiseret. Til hvert tema er tilknyttet ekstern og 
lokal ekspertviden. Læs mere om eksperter, opgaver og indhold i ”Videndeling med afsæt i temaer fra kl. 20 
– 21. så du kan vælge det bedste tema for dig til konferencen.  

 

Tema 1. Sådan gør du lokalrådet til omdrejningspunkt for lokalsamfundet!  

Fokus er på organisering og samarbejde med resten af lokalsamfundet. Hvad er lokalrådets rolle og ansvar i 
lokalsamfundet?  

Tema 2. Lokalsamfund er platform for handlekraft 

Fokus er på at skabe handling og aktivere flest mulige borgere. Det lokale engagement er en afgørende 

drivkraft i udviklingen og driften af et lokalsamfund. Hvordan skaber vi plads til nye ideer og nyt 

engagement?  

Tema 3. Nye boliger på landet  

Vejle Kommune arbejder for nye boliger på landet. Boligpolitik og landsbyer. Status og handlemuligheder 

efter kommunens boligkonference ”Nye boliger på landet”. 

Tema 4. Vandreruter og stier 

Kommunen forsøger at skabe en sammenhængende 100 km vandrerute med lokale oplevelser i Vejle 
Kommune. Vær med og del din viden om stier og gode lokale oplevelser.  

Tema 5. Delefællesskaber 

Vejle Kommune drømmer om at skabe lokale repairshops til genbrug og upcykling i samarbejde mellem 

lokalområde og kommune.  

Tema 6. Finansiering af ideer og nye projekter 

Hvordan finder jeg finansiering til vores ideer? Fundraising generelt og lokale eksempler. 

Tema 7. Videndeling med afsæt i deltagernes gode erfaringer 

Videndeling som i 2010! Præsentér årets tre største succésser fra dit lokalområde og hør de andres 

præsentation. Bag efter opfølgning og drøftelse hvor bordet dykker ned i, hvad man kan lære af hinanden 

Kl. 21.00. Opsamling på vidensdeling  

Kort referat af hver workshop i plenum.  

Herefter kan du går rundt og besøge de enkelte workshops og høre, hvad man kom frem til. 

 



Kl. 21.30. Opsamling og tak for i aften 


