Foreningsliv på tværs
- en styrke for Vodskov
Vodskov har fået nye rammer for kultur, motion og sport i Vodskov Kultur- og Idrætscenter, VKI.
Samtidig har byens idrætsforeninger fået tilbud fra DGI – Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
om at være med i et projekt om at udvikle foreningerne. Desuden er det muligt at søge Aalborg
Kommune om støtte til kulturelle tiltag i byen.
Derfor satte 21 mennesker fra byens foreninger og institutioner hinanden stævne i slutningen af
november for at diskutere, hvordan man kan styrke foreningslivet på tværs i byen.
Mødet resulterede efter en brain storm i en arbejdsgruppe på tre personer, som siden suppleres
med repræsentanter for de foreninger, som synes, det er en god ide, men som først skal tilbage til
bestyrelserne for at finde en repræsentant.
Arbejdsgruppen består foreløbig af Arne J. Christensen fra Vodskov Bridgeklub, Kitt Karlsen fra
håndbold og John Hjelm fra fodbold.
Præsenter din forening
Fra de tre idegrupper kom der en del forslag: F.eks. et fælles arrangement en gang i kvartalet
henvendt til alle byens borgere, en lokal og opdateret udgave af Højlunds Forsamlingshus, netværk
mellem foreningerne for at styrke hinanden og skabe synergi.
Alle tre grupper påpegede desuden et stort behov for at udbrede kendskabet til byens foreninger
til alle, som bor i Vodskov. Det førte for eksempel til forslag om – i samarbejde med biblioteket - at
skabe et flow, hvor foreningerne på skift præsenterer sig selv en uge af gangen i VKI – i cafe
området og på infoskærmen.
Fra Vodskov Samråd oplyste Jytte Laden Nielsen, at samrådet har et forslag på vej om at samles om
en fælles facebook side, hvor alle byens foreninger, institutioner og aktive grupper inviteres til at
udpege en "redaktør" med ansvar for at lægge ting på siden af almen interesse. Dette skal ses som
et supplement til de mere interne posteringer på foreningernes egne facebooksider.
Samrådet opfordrede også foreningerne til at sørge for opdaterede kontakt-oplysninger på
Vodskov.net ved at skrive til web redaktøren.
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