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Ejvind Slottved <eslottved@gmail.com>

Evaluering og opfølgning på Rudersdal Folkemødedag - og forslag om
udsættelse af færdiggørelse og udsendelse af årsbretning 

Henrik Hjortdal <henrik.hjortdal@gmail.com> 1. september 2018 kl. 20.15
Til: Ejvind Slottved <eslottved@gmail.com>, Christa If Jensen <chifje@gmail.com>, Alexander Jensen
<alexanderskyttejensen@gmail.com>, Gunver Larsen <larsen.gunver@gmail.com>, Michael MacDonald
<macdonald.arnskov@gmail.com>, Søren Klebak <sorenklebak@gmail.com>, Julie Tryde <julie.tryde@gmail.com>, Brita
Carmen Sommer <britacarmensommer@gmail.com>, Anette Buus Rosholm <anette_buus_larsen@hotmail.com>, Erik
Holst Andersen <erikholstandersen@gmail.com>, Jytte Emanuelsson <emanuelsson.jytte@gmail.com>, Kay Sales
<kaysalesdk@gmail.com>
Cc: "<Christian.Poll@ft.dk>" <Christian.Poll@ft.dk>, Theresa Scavenius <theresascavenius@gmail.com>

Kære alle
 
Tak for utrolig megen fælles indsats med et ret flot resultat, hvor borgerinddragelse, miljø, klima og Alternativet fik en
fin placering.
- 1400 fliers uddelt til borgerne, som vi fik mange inspirerende samtaler med og input, som vi skal huske når vi laver
arbejdsprogram, for 2018/19. Læring: Man kan kun stå 2 dage på samme tid og sted på Holte eller Birkerød station. 
- 15 insekthoteller bygget af Vildere Rudersdal sammen med DN og måske grunde lagt til flere samarbejder med dem
og Fugleværnsfonden, Alex har nogle nbilleder/film. Læring: an skal koordinere tidligere og bedre når man har flere
foreninger inde over en opgave.
- Ialt over 50 deltagere i de to workshops om Grøn Omstilling og Vildere Rudersdal - Ejvind, Christa og jeg fabrikerer
en slags referat. Alex har måske noget film/billede og de anvendte slides distribueres sammen med disse ting. 
Læring fra workshoppen: Perfekte rammer. God forberedelse er en god ting - men man kan ikke forberede brug og
sammensætning af sit IT-udstyr for godt!
- Haver til Maver fik lavet mange smagsprøver og konkurrencer, da de kvikt flyttede ind i gården, hvor folket gik rundt.
Den stiftende generalforsamling vil afsløre om der også blev indfanget medlemmer til forening/bestyrelse. Læring:
Man kan skifte plads for en bod  på folkemødedagen hvis det er nødvendig og man er kreativ, og der altså er en
mulighed.
- Christian og Theresa fik vist flaget og gjorde indtryk, tror jeg, med deres saglige form. Håber I fik set og forbedt jer
lidt til det kommende store slag. 
- FT-debat: Så kun en god start, men vist en blandet oplevelse?
- Kommunedebat: Ok form, men lidt for tilfældige spørgsmål, kan måske godt udvælges af ordstyreren især hvis han
er lidt mere inde i sit stof. Det var vist virkningsfuldt at tage klimaet frem især nå det er fraværende hos de andre. Det
er svært at komme til orde ved at bryde ordstyrerens anvisninger og kan virke lidt for alternativt.
- Inden Folkemødedagen fik vi en del god omtale. Læring: Man skal være hurtigt ude med noget nyt, solidt materiale
og gerne let citerbart/med citater....og/eller betale for annoncer... 
Osv
................
 
Om Folkemødedagen generelt:
- Ohrt, Niels Friis Hansen, Gerner og Peter R. Lassen er nøglefigurer, som har gjort et fantastisk stykke arbejde, jeg
har sagt tak fra os.
- Maden lækker, men næste år også gerne vegetarisk mad 
- Børneaktiviteteter bør placeres tydeligere og markedsføres bedre
- Bedre skiltning til især de fjerne workshops
- For poppede indslag som Messerschmidt og Libak frabedes (var der ikke selv)
- Kun vores to workshops er lidt lidt - demokratiet har bedst af tovejskommunikation, konceptet og markedsføringen ift
kommune og borgere bør udvikles med bl.a. K og L. 
Osv
-----------------------
 
Opfølgning:
- Danne en ny facebookgruppe om Grøn Omstilling, hvor referat, billeder, film og powerpoints lægges ud.
- Et åbent brev til kommunen med de ideer og forslag  om klima/Grøn Omstilling vi vil gå videre med som Alternativet
(både på Grøn Omstilling og Biodiversitet).
- Forsætte Vildere Rudersdal - selvstændigt og/eller i samarbejde med/som gruppe i DN? 
- Lave plan for uddeling af FV-materiale i lyset af erfaringerne fra Folkemødekampagnen.
Osv
 
 
I bedes sende evt. tilføjelser og/eller kommentarer til disse linjer til Christa og  mig i løbet af den kommende
uge. Jeg foreslår vi eftersender årsberetningen så vi har en uge mere til den. Så vi alene indkalder nu og I
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skal sende bidrag senest fredag.
 
(Hvis nogen vil fastholde den oprindelige korte frist i aften må de i givet fald sige til nu, komme med bidrag i
aften - og hjælpe Christa med at gøre den færdig søndag, hvis hun har brug for det.)
 
Christa kan så bruge det samlde ifm. årsberetningen og jeg kan bruge det til tankerne om fremtiden, som kommer op
på årsmødet 3.10.
 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Hjortdal 
Andedammen 3 
3460 Birkerød 
 
Tlf. + 45 2273 2663
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