
I N V I T A T I O N
Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune inviterer til en  

samskabende dag om det aktive medborgerskab 



Lørdag den 21. maj åbner vi dørene for et 
udvidet samarbejde med borgere, foreninger  
og erhvervslivet i Nordfyns Kommune 

I Nordfyns Kommune er der en lang tradition for frivilligt arbejde i  en 
lang række foreninger, råd og brugerbestyrelser. Hver dag bidrager 
frivillige til at løfte konkrete opgaver. Det engagement er en hjørnesten 
i kommunens velfærd, og noget vi gerne vil understøtte. 

Derfor ønsker Nordfyns Kommune at udvikle en politik, der kan fremme 
det aktive medborgerskab og styrke frivilligheden i kommunen. Vi 
ønsker at skabe en platform for det aktive medborgerskab, hvor det 
giver mening og skaber værdi for de medvirkende parter inden for alle 
områder af det kommunale opgavefelt. 

Arbejdet med at udvikle politikken for det aktive medborgerskab 
sker med udgangspunkt i Nordfyns Kommunes Vision 2021 ”Vi skaber 
fremtidens Nordfyn – sammen”. Derfor inviterer vi nu borgere, foreninger, 
lokalråd og erhvervslivet indenfor til denne temadag for sammen 
at skabe fundamentet for den nye politik og dele de erfaringer der 
skabes dagligt rundt i hele kommunen.

Se programmet  
på næste side



09:30  Dørene åbnes 

10:00  Velkomst v/ borgmester Morten Andersen 

10:10  Præsentation af dagens formål 

10:20   Inspirationsoplæg om ”Bosætning og udvikling af byen  og 
lokalområdet” v/ fremtidsforsker Jesper Bo Jensen 

11:00   Fem workshops med afsæt i Vision 2021 

Hvordan kan aktivt medborgerskab få flere i arbejde?  
v/ formand for Arbejdsmarkedsudvalget Kim Johansen  
 
Hvordan kan aktivt medborgerskab fremme fælles løsninger og 
større sammenhæng mellem landdistrikter og byer? v/ formand  
for Teknik- og Miljøudvalget Franz Rohde  
 
Hvordan kan aktivt medborgerskab fremme livskvaliteten  
gennem hele livet? v/ formand for Social- og Sundhedsudvalget  
Anja Lund Kristensen  
 
Hvordan kan aktivt medborgerskab fremme kultur- og fritidslivet? 
v/ formand for Erhverv-, Kultur- og Fritidsudvalget Kurt Christensen 
 
Hvordan kan aktivt medborgerskab styrke uddannelsesniveauet 
blandt de unge? v/ formand for Børne- og Ungeudvalget  
Jens Otto Dalhøj

12:30  Frokostpause med netværksmulighed

13:15   Fremvisning af ideer og præsentation af et  
visuelt referat

14:45   Tak for i dag og det videre forløb  
v/ borgmester Morten Andersen

Undervejs vil der være mulighed for at besigtige forskellige stande 
med eksempler på, hvordan det aktive medborgerskab allerede 
i dag spiller en vigtig rolle i lokalsamfundene og i kommunens 
opgaveløsning.

Med venlig hilsen

Borgmester Morten Andersen
Nordfyns Kommune

Dagens program



Vision 2021
Vi skaber fremtidens Nordfyn – sammen

Vi glæder os 
til at se jer i 

Langesøhallen 
Idrætsvej 7,
5462 Morud 

den 21. maj 2016
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