Som optakt til visionsmødet i Vrads onsdag d. 12. marts var nogle personer indkaldt
til et formøde for at ﬁnde frem til formen på visionsmødet.
Valget af personer til formødet var foretaget med løs hånd blandt aktive personer i byen, og et bredt spekter af
byens foreninger og aktiviteter var repræsenteret:
Peter Martiny (dog afbud til aftenen), Susan Klaus, Lars Nyhus, Marie Raes, Ebbe Høyrup, Søren Rasmussen.
Desuden Agner Thulesen fra Lokalrådet og Palle Kousgaard som projektkonsulent.
Der var en principiel diskussion om, hvordan vægtningen skulle være mellem at se tilbage eller frem, forstået
på den måde, at noget af det, vi i forbindelse en proﬁlering har at byde på, var den måde, vi fungerede sammen
på som et middel til at få noget til at ske. Det skal med, men vi lægger emnerne frem på en måde. så vi går
efter størst muligt mål, snarere end efter laveste fællesnævner. Det muliggøres bl.a. ved, at processen sættes
i gang inden visionsmødet. Det sker ve, at vi laver små provokatoriske oplæg, som dels kommer frem ved
fællesspisningen i februar, dels ved små oplæg lagt på ”samtalebordet” i købmandshandelen og dels via www.
vrads.dk. Det blev vedtaget, at formødegruppen formidler ideer indbyrdes via e-mail.
Det blev yderligere vedtaget, at processerne kan køre videre efter visionsmødet, så der laves opsummeringer
på mødet og på et passende tidspunkt inden Palles afrapportering.
Der var enighed om at fremlægge nogle emnegrupper, som udgangspunkt for drøftelserne på visionsmødet.
Dette skal principielt ikke udelukke, at andre emner kommer , men emnegrupperne er valgt så bredt, at de ﬂest
tænkelige aktiviteter. Det blev foreslået, at Vrads som et helt projekt kunne arbejde med bæredygtighed og
grader af selvforsyning. Dette blev betragtet som et udmærket projekt, men at det kun skulle være et af ﬂere.
De foreslåede emnegrupper var:
1. Civilkultur, som omhandler folke-, ﬁn- og socialkultur, såsom vores måde at fungere sammen på,
fællesskab, sociale netværk, samarbejde, åbenhed og plads for mangfoldighed …..
2. Erhverv, virksomheder, arbejde. Udgangspunktet er de initiativer, der kommer ”nedefra” eller er i
gang. Hvordan kan vi støtte hinanden, fælles huse, netværk …….
3. Natur og miljø. Brug af og omsorg for omgivelserne, ”grønne” projekter, bæredygtighed ……herunder
et forslag om en øko- (lav eller høj) -skole
4. Kommune, offentlige institutioner, centralisering contra decentralisering fx af børneinstitutioner,
ældreboliger og spildevandrensning, veje, ……
5. Ungdomsgruppe. I lighed med Vinding ønsker vi at inddrage de unge. Agner undersøger interessen.

Vi vil gerne tænke ”Skovlandet ” men der var store spørgsmål om det ”fælles ejerskab” – men til hvad? Hvordan
får vi en fælles identitet. Der er projekter, vi har fælles interesse i, skole, institutioner m.m. og vi står stærkere over for
kommunen ved fællesskab.
Åben landsby og tilsvarende arrangementer er gode for fællesskabet. Men kan vi mere? Kan fx Lystrupminde naturskole i højere grad benyttes af lokale skoler og børnehaver?
Der er planlagt fælles arrangementer med Vinding.
Idet jeg håber at have bundet enderne sammen til en acceptabel buket
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