Nytårskur på AKSEN søndag den 5. januar 2014
Hvad skal vi bruge AKSEN til ?
Der kommer et foredrag/aktivitet den 29.01 om lokale fødevarer i Aksen.
Bruge AKSEN til kulturaktiviteter, som rejseforedrag om: Rusland, Polen, Sydafrika, Grønland
Koordineres via fritidsborger.dk
Udspring i AKSEN - hvordan koordinerer vi fritidsaktiviteterne?
Kan man låne AKSEN til private – ja, det kan man godt. Kr. 2500,Samarbejde med Huset i Asnæs – invitere bredere og ikke kun i ”Huset”
Lave Julemarked
Lave Ferniseringscafe
Filmklub – som læseklub, kunne leje 5 film om året, som man binder sig til at se. (rejst af Hanne Dennung)
Teater både voksne og børn – brug ex. gymnasiet. Skal de ikke ud at vise hvad de kan?
Der sker vidst ikke så meget for flygtninge – kan vi gøre noget?
Hvorfor private initiativer, hvis AKSEN er booket?
Billedforevisning om Svalbard og evt. lave en tur derop. Jeg fik ikke navnet.
Tøj-marked – en dag kun for børn legetøj/tøj – Ingelise Jensen
Bliver det holdt 80´er fest? – ja den 22. februar 2014
Bliver der holdt Øl-fest? - måske
Kammermusik og andre koncerter – akustikken er for dårlige. Dur ikke!
Samarbejde med Odsherred Kommune og ”Musik i Asnæs”. Kan rummet gøres bruger- og lydvenligt?
Der er mange musikarrangementer i AKSEN – derfor vil det være en god ide at gøre noget mht. akustikken.
Asnæs Gymnastikforening kunne godt se, at de bruge AKSEN til Yoga, Pilates m.m. osv.
Hvad skal arealet omkring AKSEN bruges til?
Udendørscafe – flere steder.
Lave udenoms-området mere hyggeligt med f.eks. borde- og bænkesæt. Kunne vi invitere Tomasz (vores
polske ven, som skærer i træ) op og lave en fælles aktivitet omkring bord og bænke til byen?
Ønsker fliser på de selvanlagte stier.
”Parkour” kunne tænkes ind i området omkring Ungehuset og i samarbejde med de unge.
Amfiteater ønskes omkring AKSEN – arbejde sammen med musikhuset, evt. for at få fat i børnefamilier.
Det skal kunne være muligt, at komme til og fra med rollator.

Skal vi samles om et friting/minibyråd ?
Skal vi samles om et brugerråd i AKSEN ?
Skal kommunen være med i beslutningerne ?
AKSEN skal være omdrejningspunkt.
Et samlingsråd – overbygning?
Idébank
Forum under fritidsborger til ideudveksling
Samles flere gange om året for at udveksle ideer.
Paraplyorganisation, som samler alle foreninger – en forening af foreninger. Skal vide hvad der foregår på
græsrodsniveau.
Alle foreninger, som har lyst, skal være med.
Formændene sætter det uformelt i gang.
Vi skal finde en fælles talsmand for foreningerne. Hvem er er interesseret?
Vi skal stå stærkt, da vi kun har 2 har repræsentanter i byrådet.
Centret er en stærk partner i bybillede.
Ivar Petersen, Asnæs Grundejerforening ”Det er pinedød nødvendigt, at vi laver noget sammen i Asnæs. Vi
skal lave noget foreningerne i fællesskab”.
Der har været fokus på Nykøbing, hvor de fleste byrødder bor. Fokus på Hørve, men resten sker der ikke
noget med.
Hvordan vi kan invitere alle foreninger i Asnæs til at være en samspiller til glæde for byens borgere og
foreninger? Hvordan bliver vi en spiller på banen?
Obs: med ad hoc udvalg undervejs.
Hvor kan vi, fritidsborger.dk fortælle hinanden omkring vores aktiviteter?
Bruge lokalaviserne
Opslag i AKSEN og i Centret
Vi skal have en presseprojektgruppe, som kunne lave forslag til information.
Diverse:
Send en mail ud til vores medlemmer omkring betaling af kontingentet – hvordan man kan gøre det?

