Vision Vestergade - Nyhedsbrev - december 2012
Stormøde d. 29-01-2013
Sammen med dette nyhedsbrev udsendes invitationen til foreningsstormøde d. 29.01 i Bakkehuset,
Ikast.
Målet med mødet er, at foreningerne efterfølgende underskriver en hensigtserklæring om at de positivt
vil overveje at flytte deres aktiviteter eller dele heraf ud i Vision Vestergades rammer. Samtidig får
foreningerne muligheden for at være med i skabelsesprocessen af disse rammer, så de lever op til deres
ønsker og behov.
Måske kan vi endda være så heldige at nogle på mødet ser muligheden for at skabe nye aktiviteter i
denne ramme.
Men for at dette kan realiseres skal så mange interesserede som muligt have invitationen. Fra centralt
hold gør vi følgende:
- Uge 1 udsendes invitationen i nyhedsbrev til foreninger fra Kultur og Fritidsafdelingen.
- Frivilligrådet udsender sideløbende til alle foreninger på det sociale område.
- Uge 3 er der helsidesannonce i Focus og redaktionel dækning i avisen. Hvis I har input til denne del må i
meget gerne give lyd til elfje@ikast-brande.dk
- Uge 4 gentages annoncen.
I kan hver især bidrage til mødets succes, ved at reklamere for mødet i jeres lokale miljø.
Så spred budskabet og invitationen til de netværk i indgår i, så ingen er i tvivl om at ALLE er velkomne.
Socialøkonomi på finansloven
I aftale om finanslov for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten, fremgår det at regeringen og
Enhedslisten vil støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der løfter et socialt ansvar i forhold
til det rummelige arbejdsmarked.
Det bliver spændende at se hvilke muligheder det skaber for etableringen af socialøkonomiske
virksomheder, både i og udenfor rammerne af Vision Vestergade, men overordnet set må der siges at
være god overensstemmelse i målsætningen på dette område.
Vi har afholdt møde med erhvervsrådet, hvor vi drøftede hvordan vi kan samarbejde om at understøtte
den socialøkonomiske tankegang i vores Kommune.
Konklusionen er, at Erhvervsrådet står klar til at rådgive de socialøkonomiske iværksættere, men
udfordringen er at finde dem og skabe kontakten.

