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Dagsorden
Ad. 1) Godkendelse af referat fra Styregruppemødet den 19. april 2012
- Referatet blev godkendt af Styregruppen.
Ad. 2) Status på kortlægningen af industrikulturarvens betydning
- Jens Brandt fra Citybee gav status på kortlægningen af industrikulturarvens betydning.
- Jens Brandt opfordrede Styregruppen til at møde op på Spæncomgrunden den 9. juni. Der
skal afholdes et borgermøde hvor det med udgangspunkt i ugens eksperimenter, vil blive diskuteret den betydning industrikulturarven kan få for Hedehusene i fremtiden.
Ad. 3) Oplæg til strategi for information og borgerinddragelse
- Rune Bæklund orienterede om mulige strategier for borgerinddragelse. Der var enighed om
at valg af strategi skal vurderes i forhold til det konkrete projekts behov. For eksempel er borgerinddragelsen for pladsen ved Hedehushallen baseret på en traditionel tilgang, mens industrikulturarvsprojektet er baseret på en ressourceorienteret tilgang.
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Ad. 4) Udvikling af pladsen ved Hedehushallen
- Det blev besluttet at borgermødet der omhandler pladsen ved Hedehushallen skal afholdes
den 18. juni. Administrationen udarbejder en annonce til lokalavisen og sender en invitation
til abonnenter af nyhedsbrevet for områdefornyelsen.
- Interessenterne involveres i borgerinddragelsen. De opfordres til at videresende invitationer
til deres relevante netværk, og de får mulighed for at arrangere aktiviteter på pladsen og
dermed også profilere sig selv.
Ad. 5) Eventuelt, herunder planlægning af styregruppemøder i 2012
- Det blev foreslået at tredje styregruppemøde afholdes den 7. august. Mødet skal omhandle
skitseprojektet til byrum ved Hedehushallen. Administrationen sender materiale ud inden mødet.
- Det fjerde styregruppemøde afholdes den 8. november.
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