Mols i Udvikling inviterer til:

Informationsmøde
For alle borgere på Mols & Helgenæs
Torsdag d. 9/6 - kl. 19.00 - 21.30
i Molsskolens festsal
Efter første års projekt arbejde vil alle arbejdsgrupper gøre status og præsentere deres
resultater. Flere projekter er allerede i fuld gang, nogle planlægges stadig, og der er
stadig plads til nye initiativer.



Program:
- Velkomst v/formand Søren Ibsen
- Hvem er vi egentlig?

Gennemgang af borgerundersøgelsen & resultaterne
v/Carsten Blomberg
- Hvad sker der i Mols i Udvikling

Hvor er vi?

En kort status på Mols i Udvikling generelt
- Hvor ska´ vi hen DU?
Gennemgang af udviklingsplan
- ”Markedsplads”

Gå en tur rundt til de forskelige boder og mød de frivillige fra
mange af grupperne under Mols i Udvikling. Få en snak med
dem og kom meget gerne med dine ideer til hvordan vi kan
fortsætte udviklingen
Udpluk af de grupper der deltager på markedspladsen:
Havnebad – Kultur – Børnehaven – Menighedsråd – Erhverv & Turisme – Friluftsliv –
Børneliv – Hjemmeside/Kommunikation m.fl.

Informationsmøde
for alle borgere på Mols & Helgenæs
Torsdag d. 9/6 - kl. 19 - 21.30
i Molsskolens festsal
Kære borgere på Mols & Helgenæs og andre interesserede
Vi har nu arbejdet med Mols i Udvikling som pilotprojekt i RealDania og DGI’s
Landsbyklynger i godt 1 år.
Vores borgeranalyse er færdig, vores udviklingsplan er på trapperne og de første fine
arrangementer og tiltag er ved at tage sin form…
Og alt det vil vi så gerne dele med ALLE borgere på Mols og Helgenæs torsdag d.
9.6 kl. 19-21.30 i Molsskolens festsal.

Program:
1.

Velkomst v/formand Søren Ibsen

2.

Hvem er vi egentlig?
i. Gennemgang af borgerundersøgelsen og resultaterne v/Carsten
Blomberg

3.

Hvad sker der lige?
i. En kort status på Mols i Udvikling generelt v/Søren Ibsen

4.

Hvor ska´ vi hen, du?
i. Gennemgang af Udviklingsplan v/Carsten Blomberg

5.

Markedspladsen – Gå en tur rundt til de forskellige boder og mød de frivillige
fra mange af grupperne under Mols i Udvikling. Få en snak med dem og kom
meget gerne med dine ideer til, hvordan vi fortsat kan udvikle Mols & Helgenæs.
Du kan bl.a møde Havnebad-, Børne- og Naturlivsgruppen og Børnehaven Mols
vil også være tilstede.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til en spændende og informativ aften.
Med venlig hilsen
Mols i Udvikling
Se mere på www.molsiudvikling.dk

