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Statusmøde 24. juni i arbejdsgruppen for projekt Hundslund Kro 
 
Kort referat 
Sted: Teatersalen på kroen 
Deltagere: 10-12 fra arbejdsgruppen og projektleder Esben Frost 
 
 
Status på scenarier 
Der er siden borgermødet i maj arbejdet på 5 projektidéer, der samler og bearbejder alle idéer og 
kommentarer fra forudgående møder. Esben præsenterede de 5 scenarier kort, og derefter blev de 
diskuteret i gruppen – se scenarierne i det vedlagte bilag: 
 
01. Bofællesskabet 
02. Lejligheder 
03. Erhvervsfællesskab 
04. Kulturværksted 
05. Byggegrund 
 
Ved scenarie 03 og 04 indgår der en mængde frivillighed, og det er også en lille del af scenarie 01 
(hvor områdets borgere kan bruge stedets fællesfaciliteter). Det bliver kommenteret at Hundslunds 
frivillige har travlt, derfor skal det være nogle ”nye” frivillige. 
 
Der er stor enighed om at boliger på stedet er en god idé og diskussionen går på typer af boliger 
og mængden af fællesskab. Flere ønsker også scenarie 04 Kulturværkstedet. 
 
Valg af scenarie - og aktiviteter efter sommerferien:  
Der skal i projektet vælges ét scenarie til at prøve af. Projektledelsen lægger op til at tage 
beslutningen endeligt i en kreds mellem arbejdsgruppen, lokalrådet og kommunen, men 
efterspørger idéer fra arbejdsgruppen til hvordan det kan gøres, og hvad aktiviteterne kan være før 
beslutningen tages. Dette diskuteres i gruppen og flere idéer melder sig: 
 

• Scenarierne kan bredt ud, så 8350-borgere kan drøfte dem i hjemmet, hen over sommeren. 
• Scenarierne kan sendes ud på Facebook, hvor man kan melde tilbage om man er 

interesseret og kan melde sig til forskellige interessegrupper. 
• Borgermøde / Invitere ind: Sønderjysk kaffebord / Arrangement hvor hver idé fremlægges 

og der inviteres udefrakommende til at fortælle om hvordan det er at indgå i en lignende 
case for hvert scenarie. 

• Scenarierne reduceres til f.eks. de to, der vurderes mest realistiske, og disse præsenteres 
på et åbent borgermøde.  

 
Der er bred enighed om, at det er vigtigt at informere i en bredere kreds nu, så at flere er klædt på 
til at tage stilling til projektet. 
 
Esben vil hen over sommeren tage kontakt til de forskellige foreninger i 8350, der har taget del i 
idéudviklingen, og tager kontakt til de privatpersoner der allerede har vist konkret interesse. 
Formålet er at kvalificere idéerne og vurdere opbakningen, før der skal besluttes mellem 
scenarierne.   


