
Stikord fra Møde om fremtiden 28.9.16 på Eventyrgården

H.C. Jensen gennemgik hvordan udviklingsplanen er blevet til.

Erik Dyhr Thomsen gennemgik udviklingsplanen.

Af generelle kommentarer blev der bemærket, at der mangler en fakta boks, som kan give konk-
rete oplysninger om Janderup - som f.eks. indbygger antal, skole, børnehave, dagpleje, erhverv, 
infrastruktur.
Det blev besluttet at tilføje 4 sider, der omhandler disse områder, til udviklingsplanen.

De enkelte projektgrupper præsenterede status på projekterne.

Mejeriet
Projektgruppen slog fast, at de arbejde på en udvikling og ikke en afvikling af mejeriet.
Man har startet med at undersøge, hvem der kan være mulige brugere af mejeriet, når det er 
renoveret. Der har været kontakt til Varde Kommune, som gerne ser det blive renoveret.
Projektgruppen arbejder videre med at finde egnede brugere og gøre det klar til at søge fond-
smidler. Der bliver også taget kontakt til lignende projekter, som er lykkedes med opgaven.
Man vil oprette en Facebook gruppe, der kan orientere om projektgruppens arbejde.
Under diskussionen om mejeriet blev det tydeligt, at det er sidste udkald, for at gøre noget med 
mejeriet. Hvis det ikke lykkes at stable et bæredygtigt projekt på benene indenfor et til 
halvandet år, vil mejeriet være så forfaldent, at det ikke står til at redde.
Der blev gjort opmærksom på at det er forbunden med fare for nedstyrtning, at befinde sig på 
mejeri grunden.

Eventyrgården/7-kanten
Projektgruppen har foreløbig sat arbejdet på standby, da Eventyrgården har meddelt, at de 
arbejder på en løsning for området.
Det forventes at man indkalder til en ekstraordinær generalforsamling i nærmeste fremtid.

Udeaktiviteter
Projektgruppen præsenterede dette oplæg:
Målgruppe: børnefamilier, dagplejere, børnehavebørn, de yngste skolebørn, de ældre mennesker i 
boligerne.
Hvorfor: udvikle byen, mødested for dagplejere, udvikle børns motorik og sociale og personlige 
kompetencer, fantasiudvikling, oplevelser, familiehygge
Hvad: sanseting, køresti til scootere, klatreting, bænke, belægning, købmandsdisk, bakke med 
rutschebane med rør igennem, vindmøller, regnvandsopsamling, træstamme
Placering: 
Mågevej
Sneppevej
Spejderpladsen ved flagstangen

Med hensyn til naturstier har projektgruppen arbejdet på at forenkle de mange sti muligheder, der 
er i dag. Der arbejdes videre med dette og der forventes også at der bliver lavet en lidt kortere 
rute.
Desuden vil man arbejde på at gøre ruterne interaktive.



Aktiviteter ved Aktivitetshuset
Projektgruppen arbejder med ting som f.eks. springgrav, udendørs  fitness o.l., så det bliver til 
alle aldersgrupper.
Overskriften er: 
I fællesskab dyrker vi borgernær kultur, kroppen i bevægelse og oplevelser i naturen.
Forslag til aktiviteter:
Parkour foran hovedindgangen
Bålplads
Borde og bænke
Cykel og oplevelsessti
Ude fitnessmaskiner
Hoppepude ved Multibanen med lys og musik

Information i og om Janderup
Projektgruppen er enige om at lade Lokalforeningen have ansvaret for den officielle 
kommunikation i og om Janderup.
For at aflaste foreningen, bør der oprettes en Informationsgruppe på 2-3 personer, der får ansvar 
for at kommunikere til aviser, Lokalblad, Kirkeblad og på samtlige digitale platforme. Det er også 
denne gruppe der teknisk vedligeholder hjemmesiden, pyloner og digital infotavle. 
Lokalforeningen har det overordnede og økonomiske ansvar.
Ud over kommunikation internt og eksternt bør der kigges specielt på information til mulige 
tilflyttere.

Fælles forening
Ideen med Fælles Foreningen er at få et fælles grundlag for at skabe kapital i samarbejde med de 
mange foreninger og støtteforeninger, som allerede er i dag i Janderup Sogn.
Foreløbig kalder foreningen sig: De Aktive Menneskers By Gruppen (DAMB),
der forsøger at skabe liv, aktivitet og penge til udvikling af Janderup Sogn.

Projektgruppen foreslår at den får tilhørsforhold til Lokalforeningen, idet den kommer til at 
referere til Lokalforeningen. Det betyder at man har et ansvar for at aflægge årlig regnskab + 
beretning fra foreningen. Foreningen får egen konto, men hovedansvaret ligger hos 
Lokalforeningen.

Julemarked på Eventyrgården den 4/12-2016.
Første projekt er at skabe en tradition for julemarked i byen. Lokale har mulighed for at sælge 
julerelaterede ting i små boder og der vil være mulighed for at købe æbleskiver, kaffe, kakao m.v. 
Derudover håber de på at få et hjørne til julemandens værksted.

Afslutning
H.C. Jensen og Erik Dyhr Thomsen retter udviklingsplanen til efter de indkomne kommentarer og 
herefter afleveres den færdige udviklingsplan til Lokalforeningen, som får trykt og distribueret 
udviklingsplanen. Der blev sagt tak for veludført arbejde til H.C. Jensen og Erik Dyhr Thomsen.

Næste møde for projektgrupperne bliver:
Tirsdag 15. november 2016 kl. 19:00 i Aktivitetshuset.

Referent:
Erik Dyhr Thomsen
29.9.2016


