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INTRODUKTION
Projektet skal arbejde med at skabe et fællesskab i Viuf Sogn, hvor såvel etablerede
som nye borgere bliver samlet i et fællesskab. For at sikre kontinuerligheden i
projektet organiseres det af Viuf Medborgerforening. Fællesskabet skal udvikles af
borgerne selv, sådan at det ønskede aktivitetsniveau i sognet, modsvares af en
tilsvarende involvering og opbakning til aktiviteter og interesseområder.
Viuf Medborgerforening skal skabe fora, hvor borgerne kan mødes og drøfte ideer,
behov og muligheder og efterfølgende medvirke til at skabe de nødvendige fysiske
og økonomiske rammer til at gennemføre mulige ideer.
Viuf Medborgerforening ejer og driver Viuf Medborgerhus. Huset bruges ved mange
af de aktiviteter Borgerforeningen afholder og benyttes derforuden til udlejning til
private arrangementer.
Man kan dele projektet op i syv arbejds/interesseområder:
-

Aktiviteter, der tilgodeser et bredt udsnit af aldersgrupper og
interesser.

-

Udvikling af Viuf i samarbejde med forvaltning og politikere.

-

Medborgerhusets drift og udvikling

-

Markedsføring og kommunikation

-

Økonomi, medlemstegning, sponsorater

-

Projekt ”Liv i Viuf”, sikre kontinuerligheden i projektet

-

Aktivitetsområder, legepladser, petanquebane m.m.
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Ved at dele projektet op, er det vores opfattelse at vi kan få flere borgere til at
involvere sig i fællesskabet, da interesseområderne ikke nødvendigvis er identiske
fra den ene borger til den anden, men samtidigt ikke udelukker nogen.
Projekt ”Liv i Viuf” ”Liv i Viuf” skal være trækakslen til nye del projekter, der respekter
værdigrundlaget og samspillet på tværs

Projekt
aktiviteter

Projekt
Medborgerhus

Projekt Fællesskab Liv i
Viuf

Hvis man kigger historisk på aktiviteterne i Viuf Sogn, har det hovedsagelig været
bestyrelsen i Viuf Medborgerforening, som har stået for planlægning og
gennemførselen af aktiviteterne og varetaget sognets interesser over for Kolding
Kommune.
Med iværksættelsen af dette projekt er det bestyrelsens intention at skabe et
dynamisk og engageret landsbymiljø, hvor en stor del af borgerne engagerer sig i
fællesskabet og dermed skaber ”Liv i Viuf”
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1 BESKRIVELSE VIUF MEDBORGERFORENING
Foreningens navn er Viuf Medborgerforening. Foreningen er sammenlagt af Viuf
Forsamlingshus og Viuf Sogns Borgerforening i maj 2003. Enhver, der er bosat i Viuf
Sogn kan blive medlem.
Foreningen er upolitisk. Dens formål er at fremme det kulturelle og sociale
sammenhold i Viuf Sogn, samt at medvirke til sognets fortsatte trivsel og vækst i
kommunen. Foreningen har hjemsted i Viuf Medborgerhus.
Foreningens indtægter tilvejebringes gennem kontingenter, gaver, tilskud, udlejning
og arrangementer.
Foreningens indtægter anvendes til de daglige forbundne driftsudgifter, samt
vedligeholdelse af huset. De større arrangementer søges gennemført, så disse
økonomisk hviler i sig selv.

2 BAGGRUND
På et bestyrelsesmøde i Viuf Medborgerforening februar 2010, blev arbejdsmetoder
og resultater af arbejdet drøftet. Konklusionen blev at alt for meget af bestyrelsens
arbejde/ressourcer blev lagt i drift af medborgerhuset og faste arrangementer, som
sommerfest, bankospil, juletræsfest og halloween (nyt arrangement).
Konsekvensen af denne arbejdsform er at bestyrelsen mangler ressourcer til
nytænkning og udvikling af foreningen, således at den forsat kan være et aktiv for
sognet og dens borgere.
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Forslag til løsningen af bestyrelsens manglende ressourcer, blev at der aktivt fra
bestyrelsens side skulle arbejdes på at engagere og involvere sognets beboer i langt
højere grad i arbejdet omkring Viuf Medborgerforening.

3 IDE’
Ide grundlaget for Projekt ”Liv i Viuf” ”Liv i Viuf” bygger på det værdifulde i at borgere
tager aktivt del i fællesskab, hvor den enkelte byder ind på områder ud fra
kompetencer og interesser.
For at projektet kan komme i gang og sognets borgere har noget konkret at forholde
sig til, opstiller bestyrelsen arbejds/interesseområder, hvor man frivilligt kan melde sig
til et eller flere områder, alt efter den enkeltes tid, lyst og kompetencer.
Overordnet opdeles arbejds/interesseområderne som følger:

Aktiviteter

Aktivitetsområder

Udvikling

Viuf
Medborgerforening
Projekt Fællesskab

Medborgerhuset

Markedsføring

Økonomi

På længere sigt er det tanken at ideer og inspirationen til den forsatte udvikling af
såvel Viuf Medborgerforening, som sognet under et, skal komme fra de mange
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mennesker, der forhåbentlig vil lade sig engagere i arbejdet med fællesskabet og
udviklingen i Viuf Sogn samt skabe nyt ”Liv i Viuf”

4 FORMÅL
Med Projekt ”Liv i Viuf” er det formålet at skabe et grundlag for samhørighed og
engagement for en fælles sag, der kommer alle borgere i Viuf Sogn til gode.
I takt med at flere borgere involvere sig i arbejdet i og omkring Viuf
Medborgerforening, frigøres ressourcer til nye tiltag, ligesom muligheden for at
aflaste de relativ få borgere der hidtil har ydet en stor indsats for sognet, er til stede.
Med et vellykket Projekt ”Liv i Viuf” vil Viuf Sogn forsat være et attraktivt sted at bo og
leve, ligesom det vil kunne tiltrække nye borgere til landsbyen.

5 ORGANISERING
Viuf Medborgerforening organiserer Projekt ”Liv i Viuf”, således at de borgere der
involverer sig i projektet får en positiv oplevelse, sådan at arbejdet bliver struktureret
og målrettet, med klare defineringer af kompetencer og ansvarsfordeling for hvert
område.
For hvert arbejds/interesseområde nedsættes et udvalg bestående af frivillige
medborgere samt et bestyrelsesmedlem, udpeget af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmet er født udvalgsformand og skal sikre at alt relevant
kommunikation bliver givet videre, både til bestyrelsen og ikke mindst til de borgere
der involverer sig.
Bestyrelsen opstiller i samarbejde med de respektive udvalg de økonomiske rammer,
ligesom evt. ansøgninger om offentlige tilskud mv. går igennem bestyrelsen til rette
instans.
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Udvalgsarbejdet skal i princippet køre efter samme forretningsgang som for
bestyrelsen, det vil sige med dagsorden, referat og beslutningsprotokol for alle
afholdte møder.

6 SAMARBEJDSPARTNERE
Projekt ”Liv i Viuf” kan med fordel etablere samarbejder med områdets øvrige
foreningsliv, med henblik på at skabe synergi og koordinering på fælles
indsatsområder.
Eksempelvis kan samarbejdet med Almind Borgerforening udbygges, hvormed der
kan blive et større befolkningsgrundlag til afholdelse af nye arrangementer, f. eks.
med foredrag eller underholdning. Idræts og ungdomsforeninger kunne stille med
personale ved arrangementer afholdt af Viuf Borgerforening og i stedet for løn får et
tilskud til deres forening. Et samarbejde med ældrecenteret Svinget kan bidrage til at
skabe samhørighed lokalt på tværs af generationer.
Erhvervslivet i nærområdet er en oplagt samarbejdspartner og har hidtil gerne ydet
støtte i form af et sponsorat ved afholdelse af sommerfesten. Samarbejdet kunne
udbygges ved at skabe fora, hvor erhvervslivet kunne samles og give deres input til
et stærkt fællesskab i Viuf Sogn. Det kunne samtidigt skabe synergieffekt, hvor
borgerne bakker op om det lokale erhvervsliv og erhvervslivet aktivt støtter
aktiviteterne i Viuf Sogn.
Da Viuf er en del af Kolding Kommune, vil det være hensigtsmæssigt at indgå i et
konstruktivt samarbejde, hvor borgerne i Viuf kommer med inspiration og forslag til
udvikling og forbedringer i nærområdet. Viuf Sogn er i dag repræsenteret i
Kontaktforum for landsbyer i Kolding Kommune, hvor blandt andet midler fra
landsbypuljen bliver fordelt.
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7 OPLEVELSEN
Borgerne i Viuf Sogn skal med Projekt ”Liv i Viuf” kunne se frem til et øget fællesskab
borgerne imellem og vil have værdi for dem, der værdsætter en samhørighed
imellem borgere, der lever og bor sammen i et landsbymiljø. Det at have en fælles
sag at ”kæmpe” for, skaber et godt udgangspunkt for trivslen i sognet.
Ved at medvirke til at skabe et miljø, hvor trivslen og fællesskabet går op i en højere
enhed, vil for langt de fleste mennesker opleves som noget positivt og give en højere
grad af livskvalitet. Ligeledes vil nye borgere være nemmere at involvere i et
velfungerende landsbyfællesskab og dermed blive en del af fællesskabet.
Sidegevinsten ved et godt og velfungerende fællesskab i landbymiljøet, vil givetvis i
højere grad tiltrække nye borgere og dermed gøre det endnu mere attraktivt at
bosætte sig i Viuf Sogn.

8 MARKEDSFØRINGEN/MÅLGRUPPEN
Målgruppen for Projekt ”Liv i Viuf” er overordnet alle borgere i Viuf Sogn, der vil
fællesskabet i en eller flere sammenhænge. Kommunikationen af projektet skal ske
via informationsmøder, artikler i lokalaviser, omdeling af flyers og ved hjælp af Viuf
Medborgerforenings hjemmeside www.viufmedborgerforeng.dk
Hjemmesiden skal udbygges således at borgerne aktivt kan melde sig til Projekt ”Liv i
Viuf” og oplyse informationer om kontakt kanaler, for eksempel telefonnummer eller
mailadresse.
I takt med at borgerne melder sig til projektet, skal nyheds information om ”Liv i Viuf”
ske via sms og mail. På samme måde kan kommunikation om aktiviteter og møder
m.m. ske via de samme kanaler, til relevante borgere.
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9 EVALUERING
Viuf Medborgerforening skal løbende evaluere projektet i forhold til de opnåede
resultater. Foreningen bør sammen med byens borgere opstille målepunkter og
succeskriterier for projektet og benytte spørgeskemaer til at få belyst graden af
tilfredshed og ønsker til nye tiltag. Der bør som minimum evalueres på opbakning,
engagement og udbytte af projektet.
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10 TIDSPLAN
Handlingsplan før
Aktivitet

Udførende

Start

Slut

Ansvarlig

Deltagere

Start

Slut

Ansvarlig

Handlingsplan
Aktivitet
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11BUDGET
Viuf Medborgerforening vedtog på generalforsamlingen i 2010 at 20 % af generet
overskud anvendes til kulturelle arrangementer. For 2011 er der afsat kr. 6000,- til
dette formål. Derudover vil der være mulighed for at søge kommunale puljer, til
specifikke aktiviteter.
På samme generalforsamling blev det vedtaget at Viuf Medborgerforening, opretter
en pulje på 20 % af generet overskud, til initiativer i lokalsamfundet.. For 2011
betyder det at der er adgang til en pulje på kr. 6000,Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt arrangeret fællesspisning i marts 2011, som
et arrangement under denne ordning. Det vil sige at et evt. underskud vil gå fra de kr.
6000,-

12 Bilag
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