Udarbejdelse af Ø Handlingsplaner
Småøernes Aktionsgruppe inviterer til kursusdag for beboere og foreninger på småøer, der
overvejer en handlingsplan
Onsdag d. 6. oktober 2010 kl. 10.00 til 16.00
Vejle Vandrehjem, Vardevej 485, 7100 Vejle
Hvordan og hvorfor en handlingsplan på en ø? Formålet med kursusdagen er at klæde deltagerne på til at
planlægge og udarbejde en handlingsplan.
Baggrunden og erfaringerne er fra udarbejdelsen af handlingsplaner på 5 øer: Mandø, Strynø, Omø, Venø
og Lyø i 2009-2010. Dette arbejde blev gennemført som et projekt under Småøernes Aktionsgruppe.
Ved udarbejdelsen af planer kan det være en fordel at bruge en ekstern konsulent. På denne kursusdag
kommer seniorforsker Hanne Tanvig med det eksterne syn.
Kirsten Malling Olsen, som var konsulent på vores projekt med 5 ø-handlingsplaner, er ordstyrer.
Program:
Kl. 9.15 – 10.00: Ankomst. Kaffe/te og rundstykke
Kl. 10: Velkomst og præsentation af program og deltagere.
Kl. 10.15: Hanne Tanvig om udviklingsplaner – erfaringer som forsker og konsulent. Hvad er godt og skidt?
Opsamling af erfaringer fra tidligere handlingsplaner forskellige steder i Danmark – hvordan er det gået?
Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl. 13.00 – 13.30: Erfaringer fra handlingsplaner på småøerne og præsentation af den nye vejledning ”Kom
godt i gang: 12 gode råd” v/ Kirsten Malling Olsen
Kl. 13.30 – 15.45: Erfaringer fra 3 af de 5 småøers handlingsplansarbejde. 10 minutters indlæg fra et
styregruppemedlem fra hver ø. Hver ø vælger det emne, de synes er vigtigst at fortælle om. OG SÅ ER DER
DEBAT, SPØRGSMÅL, KOMMENTARER og så videre… (inkl. kaffe/te og kage)
15.45 – 16.00 Opsamling og afslutning
Tilmelding: Til Bodil Nyborg på mail: bn@danske-smaaoer.dk Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag d. 21.
september. Først til mølle princippet gælder, da der er begrænset antal deltagerpladser.
Kursusdagen er gratis. Transport er for egen regning. Der er mulighed for overnatning på vandrehjemmet.
(Tlf. 75 82 51 88). Oplysninger om kurset i øvrigt hos Kirsten Malling Olsen på tlf. 25 47 65 62.
VEL MØDT TIL EN AKTIV KURSUSDAG

