Referat fra møde mellem repræsentanter fra Foreningen Glamsbjerg og Innovations- og
Medborgerskabsudvalget, onsdag den 24. februar 2016.
Mødedeltagere
Foreningen Glamsbjerg: Bent Schmidt, Jais Frimodt, Knud H. Hansen
Innovations- og Medborgerskabsudvalget: Charlotte Christiansen, Henning Jensen, Bodil
Boesgaard, Ena Nørgaard, Lars Søgaard, Leif Rothe Rasmussen, Tage Bartholin
Assens Kommune: Rikke Berg, Lene Wilhøft, Steen Søgaard
Indledning
Charlotte Christiansen lagde ud med at byde repræsentanterne fra Foreningen Glamsbjerg
velkommen, og anerkendte samtidig disses store engagement i lokalsamfundet samt
involvering i høringsprocessen omkring Model for lokalråd i Assens Kommune, herunder det
fremsendte høringssvar.
Charlotte Christiansen fremlagde herefter formålet med mødet: at drøfte de forskellige hensyn
og ønsker til en lokalrådsmodel med henblik på at afsøge mulighederne for en tilfredsstillende
løsning for alle parter.
Innovations- og Medborgerskabsudvalgets hensyn
Charlotte Christiansen redegjorde i korte træk for de væsentlige hensyn, der ligger bag
Innovations- og Medborgerskabsudvalgets ønsker om øget nærdemokrati i form af en
lokalrådsmodel i Assens Kommune:
a) Borgerdemokrati i lokalområdet
b) Den direkte dialog mellem politikerne og borgerne
c) Lighed mellem by og land i forhold til:
o Adgang til driftsmidler til nærdemokratiske, borgerdrevne bestyrelser
o Adgang til Assens Kommunes puljemidler
o Systematisk dialog med Assens Byråd
Foreningen Glamsbjergs ønsker
Bent Schmidt fremlagde efterfølgende Foreningen Glamsbjergs ønsker i forhold til en model
for lokalråd i Assens Kommune, herunder opfattelsen af, at Foreningen Glamsbjerg er at
sidestille med et lokalråd i foreningens formål og arbejde. Herefter nævnte Bent Schmidt
følgende punkter som vitale for Foreningen Glamsbjerg:
a) Muligheden for fortsat hoteldrift gennem Foreningen Glamsbjerg
b) Fastholdelse af foreningens indtægter fra medlemskontingenter og
sponsorstøtte.

Drøftelse af mulige løsningsmodeller
Omdrejningspunktet for de efterfølgende drøftelser var først og fremmest spørgsmålet om
medlemsdemokrati eller borgerdemokrati i et lokalråd for Glamsbjerg.
Under mødet fremkom der følgende forskellige forslag til løsninger med henblik på at finde en
model, der kunne imødekomme både de ovennævnte politiske hensyn og Foreningen
Glamsbjergs ønsker:
a) Paraplymodel. Her udpeger Foreningen Glamsbjerg et antal medlemmer
til et nyt lokalråd i Glamsbjerg, og resten af medlemmerne vælges blandt
foreninger, organisationer og borgere.

b) En ”ren” repræsentantskabsmodel med tilhørende støttemedlemsskaber
som indtægtskilde.
c) En 1-2 årig overgangsordning med en delvis repræsentantskabsmodel,
hvor ikke-medlemmer af Foreningen Glamsbjerg vælger ét medlem til
bestyrelsen. Derefter en permanent løsning i form af en borgerdemokratisk model.
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d) Dispensation til godkendelse af Foreningen Glamsbjerg som lokalråd i
foreningens nuværende struktur i en overgangsordning på 1-2 år med
henblik på at finde en permanent løsning på en borger-demokratisk
model.
Konklusion
Der blev ikke opnået enighed omkring én af ovenstående løsningsforslag. Mødedeltagerne var
dog enige om, at forslagene fortsat skulle debatteres i henholdsvis Foreningen Glamsbjergs
bestyrelse og i Innovations- og Medborgerskabsudvalget.
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