Foreningsaften i Hovborg.

!
Den 4. februar var alle Hovborgs foreninger inviteret til en aften i Huset, hvor vi skulle diskutere
hvordan vi får større sammenhængskraft og endnu mere samarbejde mellem foreningerne. Det
var et 4 timers kursus, som Fællesrådet for landsbysamfund i Vejen kommune tilbyder alle
lokalsamfund i kommunen. I Hovborg tog vi imod tilbuddet og det var meget glædeligt at alle
foreninger var mødt, så der var godt fyldt op i mødelokalet.
Der blev fra starten etableret 5 grupper.
Konsulent Bent Nicolajsen fra Rødding ledede aftenen.
Aftenens program:
Velkomst og introduktion
Billeder på samspillet nu
Foreningslivet i Hovborg år 2018, som vi ser det
Swot analyse af Hovborg
Billeder på det samspil vi gerne vil have
Udviklings af ideer

!Efter velkomst gennemgik Bent Nicolajsen (BJ) programmet og vi indledte aftenen med at alle

valgte et billede blandt 300 billeder, som BJ havde med. Det skulle være et billeder
symboliserede det samspil hver enkelt mente der var mellem foreningerne nu. Herefter
diskuterede man sit valg af billeder med andre.
Under næste punkt bygede hver gruppe et ”Lego - hus” der skulle symbolisere samspillet i 2018.

!SWOT analyse, hver gruppe udarbejdede en SWOT analyse for Hovborg. ( SWOT er en forkortelse
af Strenggths, Weaknesses, opportunities og threats – oversat: styrker, svagheder, muligheder og
trusler.)

!Her følger gruppernes analyser - sammenskrevet.
!!

Styrker
Sammenhold og fællesskab, med stort
netværk
Mange ildsjæle, mange gør noget for
Hovborg
Der tænkes nyt
Naturens mangfoldighed
Brugsen – hjertet i byen
Kroen
Plads til og brug for alle
Tager godt imod tilflyttere
Godt foreningsliv
Gode til at samarbejde
Godt netværk
Højt aktivitetsniveau
Gode faciliteter
Mange attraktioner .
Fiskesø, kro, camping, plantager
Hytteby og sommerhuse
Fibernet
Gode virksomheder
Lokal valgt politiker

Svagheder
Byen er for lille
Os selv
Ingen skole
Gennemsnitsalderen er høj
Ikke alle tager ansvar
For højt aktivitetsniveau
Tordenskjolds soldater
Manglende kommunikation og koordinering
Vi praler for lidt af det vi kan og gør
Vi spreder os over for meget
Energien siver ud
Manglende åbent sind
For få børn og unge
Lille by yderst i kommunen
For billige huse????

Muligheder
Turisme – mere turisme
Klelund dyrehave – flere aktiviteter
Lejrskole tilbud
Øget tilflytning
Samarbejde med nabobyer
Danish Crown slagteriet
Udbygning af samarbejde med Billund
Søge penge til projekter
Udvikle en landsbytrend livsstil
Landsby ollekolle
Skabe unikke rammer for ældre
Eksport af vores foreningsmodel til andre
lande
Komme ud med de gode historier
Skabe gode rammer for iværksættere
Gode byggegrunde
Legoland Lalandia uden for døren
Holde byen pæn ren
Udvikling af grøn profil
Gode oplevelser giver flere turister
Være gode ”købmænd”

Trusler
Storkommune
Nyt byråd, der ikke ønsker lokal forankring i skole/
dagtilbud/børnehave
Politikerne
Helhedsskolen (går ud over idrætslivet)
Mangel på kollektiv trafik
Børn flytter fra byen for at uddanne sig, kommer
ikke tilbage.
Sammenholdet forsvinder
Storbytrenden
Hvis byen bliver uinteressant
Kundegrundlaget for brugsen forsvinder
Boligmarked/stavnsbinding
Flyttemønster mod øst
Dårligere transport
Statslig/kommunal indblanding
Bureaukrati
Spøgelsesbyer på landet
Glemt af politikerne og udsultet
Nedlæggelse af børnehave
Butiksdød
Økonomi

!

!!
!!

!

Efter gennemgang af SWOT analysen valgte alle igen et billede, som skulle symbolisere det
samspil vi gerne vil have.

!

Efter kaffe tog alle grupper fat på udvikling af ideer til bedre samspil mellem foreninger og også
udvikling af byen

!Ideerne følger her i tilfældig rækkefølge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årlige fællesmøder for alle foreninger
Lette de administrative byrder for foreningerne
Fælles sekretariat – Foreningerne kan gå sammen om regnskaber, fundraising,
kommunikation til myndigheder m.v.
Der skal skabes fælles målsætning for alle
Hyppigere besøg af lokalpolitikere
Fælles postkasse, hvor byens borgere kan skrive ideer. En fast gruppe får ansvaret for at
tømme postkassen og give ideen til den forening der kan arbejde videre med den.
Holde fokus på åbenhed og nye tiltag
Tilstræbe en blandig af unge og ældre medlemmer i bestyrelsen/foreningen.
Ungdomsrepræsentanter evt. med mentorordning
Anerkende de nye ting der er opnået og ildsjælene bagved.
Oprettelse af et børne og ungdomsråd
Transporttilbud til de unge (til diskoteker m.v.)
Gøre noget for udenlandske tilflyttere

!!
Der er allerede godt samarbejde i gang med Lindknud om:
•
•
•
•
•
•
•
Vigtigt

Skole
Idræt
Holmeåekspres
Kirkekor
Præst
Idræt om dagen
Aftenhøjskole
at udbygge dette samarbejde.

!”Bystreamere” der placeres ved brugsen, campingpladsen og kroen og gerne ved indfaldsvejene.
Skærme med muligheder og aktiviteter i Hovborg. Skal både være for byens borgere og for
besøgende.
Man skal kunne se aktiviter lige nu og en uge frem.
Koordineres med www.hovborg.net

!Aftenen sluttede med gennemgang af ideerne.
!

