Ledelsens beretning - 4. generalforsamling 22.03.2018.
Foråret 2017 havde vi et forløb med Kultur og Borgerservice v/ sekretariatschef Henrik Traberg
m.fl. efter dennes kritik af GPP’s helhedsplan, hvor biblioteket ”ikke kunne se sig selv”.
Bl.a. med base på Beder bibliotek udmøntede Uffe og Benny en revideret disposition for bibliotekets indplacering i projektets første etape. Oplægget fik ledelsens accept d. 22. maj forud for et
planlagt møde på Dokk1 30.05.2017.
Med baggrund i vores begrænsede grundmateriale til fondssøgninger søgte Kim i april råd og
bistand hos Rolf Hapel med den store berøringsflade til relevante fonde. En seriøs henvendelse
med et lakonisk svar, som mildt sagt ikke udstrålede den store hjælpsomhed.
Uffe var til åben træffetid hos rådmand Rabih Azad Ahmad, fik en god samtale og eftersendte et
udbedt projektmateriale til rådmandens forvaltning.
Primo maj kom der afslag fra idrætspuljen, hvor der var søgt om tilskud på 5 mill. Afslaget gav
udslag i frustrationer og brev til Hapel + Sport & fritid (Uffe og Kim)
Efter oplæg fra Sten B vedr. kommunens beslutning om nye plejeboliger i Beder-Malling var Uffe
+ Benny d. 26.06.2017 med Sten B til møde med rådmand Jette Skive MSO, som Uffe fik overbevist om, at der skulle kobles plejeboliger på Egelund.
August melder Jette Skive positivt ud, at hun vil arbejde for at placere plejeboliger ved Egelund.
Biblioteksmødet d. 30.05.2017 var på Henrik Trabergs foranledning blevet udsat til 04.07.2017.
Traberg ville kigge på den nye disposition vi medbragte. GPP arkitekter holdes ajour og følger
ulønnet med på sidelinjen.
Nyt møde aftaltes til 15.09.2017. Under indtryk af de nye tanker om et større center med samarbejde på tværs af magistratsskel ville Traberg afvente udviklingen og udsatte også dette møde –
på ubestemt tid og et nyt er pt. ikke berammet.
EBC deltager i BMI’s 40 års jubilæum 1. oktober - Uffe med overbevisende tale.
Uffe skriver til Azad-Ahmad for at sikre hans engagement – også for at følge op på rådmandens
”åbne træffetid” i Egelund 04.10.2017, hvor flere fra EBC-ledelsen havde samtale med rådmanden direkte over bordet.
Senere skifter den positive stemning omkring plejeboligerne, da MSO’s nye mand i bygningsafd.
(kom fra B&U, som ejer grunden i Beder) er meget mere forbeholden.
Jette Skive sender trommehvirvel ultimo november – afgørelse nærmer sig. Uffe sender opsummering til Sten B.
Hyggelig julefrokost og fred på jord til januar, hvor MSO’s bygningsafd. besigtiger Egelund og
afslag lurer i slutningen af måneden – Uffe trommer – op ad bakke, hastemøde.
Uffe & Kim m.fl. sender fællesbrev med BMI til Jette Skive 06.02.2018, og der forberedes indlæg i
Lokalavisen.
Samme dag som Uffe og Benny havde møde med journalisten i Egelund, kom afslaget fra MSO
(nye boliger skal placeres i tilknytning til eksisterende lokalcenter) – derfor 2 artikler i Lokalavisen
d. 27.02.2018, og derfor er vi nu tilbage til plan A - og i øvrigt i gang med at formulere en ansøgning til Sallingfondene.
På ledelsens vegne - Benny

