
Referat fra møde i §17.4 udvalg – 1. marts 2022 

Afbud fra: Helle, Malou og Jonathan 

 

1.Velkommen og præsentation 

Velkommen ved formand Carina Buurskov 

Kort navnerunde 

2. Præsentation af ideer og betragtninger fra makkerparrene 

Hvert makkerpar fremlagde deres ideer og betragtninger. Nedenfor er listet de ideer + 

betragtninger, som makkerparrene havde valgt at fremhæve/gennemgå: 

Martin og Carina: 

 App 

 Fysisk infoboard 

 Mødes med de unge på deres hjemmebane 

 Folkemøde – sammenhold, hvad er Egedal for noget, væg til gode ideer ift. videre 

udvikling for egedal, videohilsen, input til  

 Kaffebus 

 Éen person i kommunen man kan ringe til ift hvor man går hen med hvad? 

Til administrationen: høre mere om ungenetværk, snak om at genoptage ”Egedal for alle” 

(med til at samle kommunen) 

Sandra og Bettina 

 Borgeroplevelsen – som ny borger 

 Følg op  

 

Erik og Birgitte 

 Overblik over udvalg 

 Koordinerer udvalgene? Er der for mange udvalg 

 Hvor har vi blinde pletter 

 Hvordan får vi de unge med? Og hvordan træner vi de unge borgere i demokrati? 

 Metoder. Fremtidsværksteder, samtalesaloner 

 Vigtigt med feedback efter dialog. God forklaring på, hvorfor beslutningen blev som den 

blev 

 Sandra: Bruge ungdomsskolen, samtalesaloner (laver dem i Kbh.) 

 

Drew og Morten 

 Utilfredshed 

Flere deltager 

Flere skal tage ordret 

Styrke det struktureret 

 Forslag: Dialog med de eksisterende fora om hvordan de tænker dialogen 

 Hvordan kontakt med bydele?  



 Online afstemning+ brug af spørgeskema 

 Abonnere på et emne/projekt 

Kommentarer undervejs 

Lave kommunikationsstrategi 

Tænke på sproget – dialog=snak 

Tænke på formerne 

Hvis vi bliver spurgt, får vi aldrig at vide, hvad vores input bliver brugt til. Ikke et komma 

bliver ændret. Hvis folk skal komme, så skal man også gøre noget ved det. 

 

Salli og Rikke 

Folkemøde – det uformelle  

Politikere og medarbejdere mere ud af rådhuset  

Vi bliver aldrig, hele tænker i samtaler og vokser med opgaven 

Lade tingene spire udefra 

 

Kommentarer undervejs  

Vigtigt at man skal komme af med ideerne, når man selv har tid og lyst 

Enig i at medarbejderne skal ud i kommunen – medarbejdere bor i kommunen 

 

Ole og Helle 

 Er politikerne parate til at afgive noget af magten? 

 Kan man invitere borgerne ind undervejs og blive hørt – Brug borgerne som 

konsulenter 

 Trække på borgerne – som en slags borgergruppe til hvert udvalg 

 Virker rådene – skal de have mere beslutningskompetence 

 Skal vi bruge en case for at afprøve nye former for borgerdialog – eks. Søagerskolen 

Hatla og Christine 

 Nyhedsmails 

 Oplysning om abonnementsordning 

 Borgerpanel (spørgeskema), online, spørgeskema 

 Oprigtigt ønske om dialog 

 Forventningsafstemning 

 Slow politics  

 Kunne følge med a la support tickets 

 

3. Opsummering og hvordan vil vi kommunikere om udvalgets arbejde  

Tekst og billede om hvert medlem på hjemmesiden 



Opslag på Facebook efter hvert møde 

Struktur og kategorisering 

En lukket gruppe på Facebook: Borgerdialog i Egedal (invitationer er sendt til alle i udvalget) 

Materiale til mødet skal sendes ud i god tid 

Det blev besluttet, at der ventesmed at inddrage referencegruppen. 

Næste møde i udvalget er: 21. april 2022 kl.16-19 (bemærk tidspunktet) 

Mødet 1. juni er flyttet til 30 maj pga folkeafstemning om forsvarsforbehold. 

 


