Sådan ændrer vi i byvisionsprocessen i Jelling
Mange er sendt hjem fra arbejde, men Danmark er ikke sat i stå. Og skal ikke gå i stå! Vi har derfor en fælles
opgave i fortsat at skabe udvikling - sammen.
Vi er dog i en situation lige nu, hvor vi ikke ved, hvor længe der vil være krav om at arbejde hjemmefra og
være forbud mod forsamling.
Derfor justerer vi nu byvisionsprocessen – både i tid og form.
Ny frist for idéer er mandag den 27. april.
Vi forlænger tidsfristen for at indsende fremtidsscenarier for Jelling med 2 uger, til og med den 27. april.
Vi vil i den forbindelse styrke den digitale dialog frem til 27. april - og opfordrer til, at vi alle benytter de
digitale muligheder for at skrive og tale sammen.
Vi vil bl.a. arbejde mere aktivt med videoer på de sociale medier – samt muligheder for virtuelle møder
med forskellige grupper.
Vi vil desuden have et særligt fokus på at få involveret de, der ikke er så digitalt stærke. Samt et fortsat
fokus på at få involveret de unge i at komme med idéer til byvisionen.
Fordebat
Når vi 27. april har modtaget alle Jellings fremtidsscenarier, går vi i gang med at formulere forslag til
udviklingsretninger for Jelling. Forslagene til udviklingsretninger vil være klar inden byvisionsmødet og vil
kunne ses og kommenteres online.
Virtuelt byvisionsmøde i maj
Selve byvisionsmødet holder vi som et eller flere virtuelle møder, som alle kan deltage i. Et virtuelt møde vil
være resistent overfor en eventuel forlængelse af forbud mod forsamlinger. Vi er lige nu i gang med at
undersøge, hvilke spændende nye muligheder, virtuelle møder vil kunne give. Bl.a. ift. at få en bred
deltagelse – f.eks. aldersmæssigt og interessemæssigt. Vi forventer at byvisionsmødet/møderne kommer til
at ligge omkring 18. maj.
Efter byvisionsmødet vil vi fortsætte arbejdet med at udarbejde forslag til byvisionen.

