Vrønding Vil Videre – Vision Vrønding 2025
Godt i gang, men langt fra færdig!
Vrønding blev ikke Tryg landsby i 2015, men flere projekter blev alligevel gennemført, f.eks. en
selvfinansieret hjertestarter. Men der er endnu mere på tegnebrættet. Så temaet i 2016 er:
Vi er rigtig godt i gang, men langt fra i færdig..
Hvad har vi gjort…?
I foråret 2015 gennemførte vi en spørgeskema undersøgelse blandt de ca. 90 husstande som er tilknyttet
byen. Gode besvarelser resulterede i en stor idé-bank med mange ønsker og mulige initiativer…det var bare
at komme i gang! På den baggrund afholdt vi 2 landsbyworkshops i oktober og november 2015 med ca. 60
deltagere. Det resulterede i 7 interesse/arbejdsgrupper som blev effektiviseret til 4 med i alt ca. 25 deltagere.
Her arbejdes på at realisere ideerne, som blev demokratisk prioriteret på workshoppene.
 Sti gruppen - som arbejder med gå stier i naturen omkring Vrønding
 Kultur-/aktivpark gruppen arbejder med nye tanker omkring byens gadekær
 Skilte gruppen arbejder med at præsentere byen
 Landsby gruppen- som arbejder med trafikmåling, vejtræer og 2 minus 1 vej.
Nye workshops og børnene med.
I 2016 skal vi afholde endnu 1-2 workshops for de voksne. således at interesse- og arbejdsgrupperne kan
fremlægges og besluttes. Derudover vil vi inddrage og lytte til børnene og de unge i Vrønding, På en
workshop for børn og unge skal vi blive klogere på hvilken landsby de ønsker at vokse op i og hvad der skal
få de unge til at etablere sig som voksne i byen.
Hvem vil være med i et klyngesamarbejde med os?
Vi ønsker også at gentænke landsbyens rammer, der skal åbnes op for samarbejde med andre nærliggende
landsbyer. Derfor skal Vrønding kigge 360 grader rundt, hvem kan vi samarbejde med og hvem vil
samarbejde med os. Vrønding skal samarbejde med mellembyer i Horsens kommune og landsbyer både i
Horsens og i Hedensted kommune.
Vores idebank fra spørgeundersøgelsen rummer bl.a. ideer som afholdelse af fælles aktiviteter og forene
stisystemer mellem landsbyer gennem naturen. Vi er meget nysgerrige og åbne for idéer og ønsker fra vores
naboer, fordi vi sammen er flere og stærkere, det skaber grobund for nye muligheder.
I dag har Vrønding allerede erfaringer med klyngesamarbejde. I de sidste 15 år et samarbejde mellem
Vrønding Gymnastik- og Idrætsforening og Flemming Efterskole hvert år tiltrukket 60-100 børn fra 4-12 år 68 gange fra april-juni efter den normale gymnastiksæson. Af nyere dato har vi et klyngesamarbejde omkring
ZUMBA og BOKWA med samme instruktør og 3 forskellige tidspunkter i Vrønding, Flemming og Rask Mølle.
Moderne organisering
Tryg Landsby 2016 skal også hjælpe foreningerne i Vrønding med at skabe en ny demokratisk
sammenhæng. 3 bestyrelser til de nuværende 90 hustande kan nytænkes, sammenlægges og give flere
effektive beslutningsprocesser på tværs af interessenter og foreninger. Tryg landsby midler skal sikre et
moderne landsbyfællesskab, der stadig bygger det solide fællesskab der er i dag. Vi skal også tiltrække
fremtidens tilflytter udvikling, så vores by kan sælges og så tomme huse undgås!
Borgerbudgettering og en udviklingsplan for Vrønding
Ovenstående fortæller at mangfoldigheden er på plads, vi har en mange nye ildsjæle der er gået ind i
arbejdet, og de tager løbende flere med. Derfor søger vi igen om at blive Tryg Landsby 2016, så de
projekter, der er sat i gang kan blive gennemført som et borgerbudgetterings projekt.
Vi vil også op i helikopterperspektiv og arbejde med byen på et strategisk plan, derfor vil vi i 2016 opstarte
på at definere en vision og udarbejde en udviklingsplan for Vrønding, dertil har vi også brug for ekstern
hjælp.
www.vroending.dk
Ansøgning er afsendt af Vrønding Fællesråd* som består af repræsentanter fra forsamlingshuset,
gymnastikforeningen, byforskønnelse og landsbyrådet!
Vrønding fællesråd har til formål at styrke, nytænke og fastholde det gode fællesskab og foreningsliv i
Vrønding og omegn.
Kontakt person:
Udviklingskoordinator: Bo Rosenkvist, Over Vrøndingvej 9, 8700 Horsens, tlf 25128030,
broboro@gmail.com

