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1. Velkommen: Gitte Mulig bød velkommen og de 22 deltagere præsenterede sig
2. Oplæg om Odense Letbane v. Rune Bager Chef for nabokommunikation:
Der er lagt slides fra oplægget under nyheder på www.bolbro.net.
Man kan tilmelde sig Odense letbanes Nyhedsbrev.
Højstrupvej ensrettes efter nytår.
3. Byfornyelse i Bolbro. Hvad sker der i nærmeste fremtid v. Rikke Falgreen Mortensen:
Anbefales at følge med på Odense.dk/ditbolbro
A. Cirkuspladsen. Er det første der går i gang der er fastsat temaer der skal forelægges styregruppen den 29.11. Signe Bøgh og Thomas Hansen er borgernes repræsentanter. Temaerne
er 1. Spil for alle (petange og krolf) 2. Leg for børn (motorisk udfordring, cykelbane løbecykler. Huler) 3. Grøn oase. 4. Spiseligt (bær, byhaver)
B. Fællesskab og Sundhed har to ben
a. Vi spiser sammen, hvor der 19.12 er Bingo og suppe i Idrætshallen. Planen er at fællesspisningerne skal køre uden projektets hjælp. Man vil også lave forsøg med kvarterspisning og fælles madlavning.
b. Bolbro bevæger sig. Samarbejder med Røgfri Odense, Patientuddannelsen, forebyggelse
af kroniske sygdomme og alkoholmisbrug.
Der samarbejdes med Civica om opsøgende virksomhed, hvor man ringer på og spørger
hvad borgeren savner. Vil gerne gøre noget for motionsuvante. Planlægger et lokalt
sundhedskontor. Det er aftalt at der bliver en satellit af patientuddannelsen.
C. Kulturelle arrangementer. Det kan bl.a. være en del af Bolbrodagen.
4. Nyt fra foreninger m.v.
Torben Rasmussen fortæller at velkomstpakken nu er færdig og bliver delt ud i Civica. Materialet er meget flot og der er tilkendegivelser for at det, hvis det kan skaffes midler og ressourcer
skal udbredes til hele Bolbro. Evalueringen skal dog først på plads.
Der bliver møde om bander den 15. januar kl. 19. Borgmester, politidirektør m.fl. deltager.
Sted er endnu ikke fastlagt.
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5. Resultat af undersøgelse og workshop om Bolbrodag. Samt drøftelse af process.
Anders gennemgik undersøgelsen, der sendes ud sammen med referatet. 82 deltog. Den planlagte workshop var aflyst, men Thomas gennemførte workshop med elevrepræsentanterne fra
mellemtrinnet, der kom mange gode ideer. Der er ansøgt om penge til processen via Bydelspuljen, hvor der kan forventes svar medio februar. Der er lagt op til at forskellige grupperinger skal
inviteres til fællesspisning med henblik på at få nye aktiviteter med ny aktive.
I aften er der forslag om at inddrage Hauges Plads og P-pladsen bag Føtex. Vi taler om at lave
en Byfest der strækker sig over flere dage, evt med afslutning Sct. Hans aften ved KFUM
6. Skal vi ansøge om penge til Bolbro bestemmer. Puljen er i år fordoblet.
Der er stemning for at puljen søges, der ligger en ansøgning fra sidste år der kan udvikles på.
Hvis vi får penge skal der nedsættes en arbejdsgruppe.
7. Brug kalenderen på Bolbro.net
Karsten Langer gennemgik Bolbro.net og viste mulighederne på kalenderen, som er et oplagt
sted for foreningerne at lægge arrangementer ind. Hvis alle bruger den kan vi måske undgå at vi
får planlagt ting for samme målgruppe samme dag.
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