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• Herrup / Bjergby

• Den gamle struktur
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Herrup / Bjergby
• Min rolle

• Hvor lægger Herrup / Bjergby

• Hvad er Herrup / Bjergby

• Ca. 300 husstande
• Kulturhus
• SFO
• Dejlig natur
• (Skole)
• (Købmand)
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Den gamle struktur

• Foreninger med hver sin bestyrelse og økonomi
• Herrup Idrætsklub
• Herrup borgerforening
• Bjergby borgerforening
• Forsamlingshuset

• Vi var en gruppe, som mente der skulle ske noget, fordi….
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Den gamle struktur

• Manglende sammenhold, hver forening har fokus på sit

• Faldende aktivitets niveau

• Manglende gejst/arrangement/ejerskab 

• Kunne ikke finde folk til bestyrelserne

• Skole var lukningstruet

• Købmand havde underskud

• Et gammel forsamlingshus

• Ingen hjemmeside
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Den nye struktur
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• Samlet som en stor enhed med ét fælles mål

• Sammenlægning
• HIK, de 2 borgerforeninger og meget tæt samarbejde 

med forsamlingshuset 

• I dag er forsamlingshuset også kommet med.

• En bestyrelse og masse af udvalg
• Bestyrelsen startede med 5 personer er i dag udvidet til 

9 personer (pga. nyt kulturhus)

Bestyrelsen

Udvalg 
1

Udvalg 
Osv.

Udvalg 
5

Udvalg 
4

Udvalg 
3

Udvalg 
2



Den nye struktur
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• Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen

• Et fælles talerør for området

• Fælles førelse for området

• Lokal forankret - ideer skal blomster

• De frivillige skal arbejde for det de brænder for

• Udvalg sammensættes efter behov og kan ophæves, når 
interessen er væk

• Et udvalg må godt give underskud, hvis der er afstemt på 
forhånd



Resultatet
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• Udsættelse af skolelukning 7 år 

• Købmandslukning kørte yderligere 4 år i tæt samarbejde 
med HBF

• Nyt Bålhytte

• Ny Multibane

• Nyt Kulturhus i stedet for forsamlingshuset

• Over 6.000 frivillige timer 
• Vores hus

• Fitness rum



Resultatet
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• Masse af udvalg:

• Kultur-natur, By pleje, Jutetræstænding, Sankthans, 
Sommerfest, Fodbold, Petanque, Velkomst, Cykling, 
Strikkeklub, Hus, Fitness, Banko, Udeareal, Legeplads, 
Fonde søgning, Herrup museum, Live streaming, Musik, 
Fællesspisning

• Omkring 80 - 100 personer til generalforsamlingen

• Altid folk til bestyrelsen mange gange med kamp valg

• Ikke lang fra ide til handling



Erfaringer

• Hold fast i at udvalg må lukke, hvis der ikke er interesser, 
også selvom det gør ondt

• Mange nye initiativer. Der er ikke lang fra ide til noget nyt

• Udvalgsstrukturen er meget lidt bureaukratisk

• Vigtig altid at sætte HBF foran de enkelte interesser. 
Vi har været udfordret på fodbold

• Mange udvalg har samme talsperson, som da vi startede
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Erfaringer
• Stræb efter en bred repræsenteret bestyrelse. Det er vigtig i 

opbygning fasen

• Få afstem forventningerne til de enkelte udvalg, hvis de har 
stor økonomi

• Hold fast i at bestyrelsen ikke bestemmer hvad der skal ske, 
hvis nogle brænder for noget, så giv dem plads

• Få styring på sponsor udvalget. Kun et udvalg 

• Gode erfaringer med at der kun er en kassere
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Spørgsmål / dialog
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