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1.
2.
3.
4.
5.

Tilflytterarrangement i Vestjyllands Kunstpavillon
Status på kommunikationsgruppen
Status på opgaver
Den kommende tid
Andet
Ad. 1.
Stor tilfredshed med arrangementet. Oprigtig interesse i byen og de jobmuligheder der er. Det
blev vedtaget, at der skal sendes en mail til de deltagende omkring evaluering af
arrangementet.
Der blev drøftet mulighederne for at lave et tilflytterarrangement målrettet folk, der er flyttet
til byen indenfor de sidste 3-5 år. Byfesten blev nævnt som en mulighed, hvor der kan gøres en
indsats målrettet tilflyttere. Mathis undersøger mulighederne og udarbejder en plan for et nyt
tilflytterarrangement.
Ligeledes blev det vedtaget, at der skal laves en undersøgelse omkring de sidste 20-30
tilflyttere til Videbæk. Undersøgelsen skal belyse hvad tilflytterne mangler af information i
forbindelse med deres tilflytning og om tilflytterguiden kunne have været behjælpelig på andre
punkter. Ligeledes skal det undersøges om tilflytterpakken skal ændres, så den passer specifikt
til udvalgte målgrupper.
Ad. 2.
Kommunikationsgruppen har fundet et godt flow og har været velfungerende i 2018. Der
udarbejdes et årshjul, der kan bruges i det fremadrettet arbejde.
Ad. 3.
Kampagnen #jegborividebækfordi er afsluttet, men hashtagget bruges forsat. Banner, roll-ups
og t-shirts ville også fremadrettet være synlige i bybilledet. Roll-ups har fået fast plads i VIFC,
Nybolig, EDC og ABC Lavpris.
Mathis afventer svar fra Karina Degryr angående skole-ældre-samarbejdet.

Der er samlet et hold til Mobilholdet, dog kun med en deltager fra Videbæk. Nu afventer vi TV
MidtVest vedr. en dato for kurset.
Det er vedtaget at Borgerforeningen og Handel og Erhverv går sammen om at få en fælles
hjemmeside. Hjemmesiden oprettes under domænet videbaek.dk, som allerede er en god
platform at bygge videre på. Gert Mikkelsen er udvalgt til opgaven og er allerede påbegyndt
arbejdet. Mathis sikrer, at der fastsættes en slutdato på projektet, så han kan være med til at
gøre det færdigt inden endt projektperiode. Mathis undersøger midler til at aflønne Gert
Mikkelsen.
Den 9. april afholdes der mejerifestivalmøde med projektgruppen og kommunen.
Vintagefestival blev ikke aktuelt, men næste Open by Night kører med temaet. Ifm. det
efterfølgende Open by Night kontaktes Den danske Design- og Håndværkerefterskole for et evt.
samarbejde. Mathis informere Mette Markussen.
Ad. 4.
Mathis skal arbejde med følgende opgaver i den kommende tid:
-

Skole-ældre-samarbejdet
Nyt tilflytterarrangementer
Samarbejde med tovholdere og kommunikationsgruppen
Årshjul
Hjemmeside
Mejerifestival
Evaluering

