
Referat af møde i Sennels Udvikling 5/5-15 

Til stede: Tommy, Tage, Klaus, Lone, Dave, Morten, Vagn 

 

Der blev givet udtryk for at ikke alle havde syntes om borgermødet, man manglede en baggrundsviden for 

at forstå, hvorfor man pludselig skulle arbejde med at vi ejer skolebygningerne, og forstod ikke rigtig 

meningen med at skulle finde ud af hvad man kan bruge en ”super-SennelsBy-forening” til.  

Der er nu behov for  

 aktivt at involvere alle foreninger, så ingen føler sig overhørt 

 at arbejde med at få udviklet de nye rammer for borgerforeningen hvor Sennels Udvikling også skal 

have en klar plads 

 at forbedre kommunikationen om hvad der sker i Sennels Udvikling og på borgermøderne 

Vi besluttede at holde møde med alle foreninger, institutioner og aktivitetsudvalg den 27/5 kl. 19 i 

konfirmandstuen. Klaus laver indbydelse pr mail til alle formænd. Liste over foreninger rundsendes inden 

udsendelse så alle kommer med. I mødets første del introducerer Tage Sennels Udvikling og vores tanker, vi 

laver en intro-runde, hvorefter hver person får to sedler og skal sætte dem på den tema-gruppe man 

mener at kunne byde ind i. Herefter snak med udgangspunkt i sedlerne. I mødets anden del fremlægger 

Klaus et udkast til en struktur for en ”moderniseret” borgerforening, som kan danne udgangspunkt for en 

snak. 

Tommy vil tage fat i resten af kommunikationsgruppen og Viggo og få etableret et sted på 

www.sennelsby.dk hvor alle referater og artikler fra gruppen kan lægges ud. Folk mangler et sted hvor de 

kan se, hvad der sker, specielt hvad der skete på de borgermøder de ikke selv deltog i. Af temaer der skal 

skrives noget om talte vi specielt om: Noget om de vide rammer for friskoler til de forældre der går og 

bekymrer sig, præsentation af medlemmerne i Sennels Udvikling. 

Vi aftalte at næste borgermøde foregår tirsdag den 9/6-15 kl. 19.00 i hallen. Der holdes forberedelsesmøde 

tirsdag den 2/6 kl. 19.00 i konfirmandstuen. 

Morten orienterede at der arbejdes aktivt videre med multibane. 

Klaus orienterede om at han har været til møde med Thy Erhvervsforum, der sætter et møde op med 

Thisted Bolig for at vinde fodslag for samarbejde om midtby-projektet. Også Klitmøller arbejder på at lave 

kvalitets-lejemål. 

 

http://www.sennelsby.dk/

