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Velkommen med kaffe/the
Indledning v/Preben
Indlæg v/Skipper
Erfaringsudveksling
Idékataloget (se under fotoet)
Forslag til fremdrift - med debat
Evt. etablering arbejdsgrupper
Eventuelt
Afslutning v/Skipper

Deltagere
Fra
- Odinsvej 1 – alias 6. julivej 61: Rune
- Odinsvej 2 – alias 6. julivej 63: Ragnhild & Skipper
- Odinsvej 4: Preben
- Odinsvej 8: Catrine & Mogens
- Odinsvej 16: Anette & Michael
- Odinsvej 17: Niels
- Odinsvej 29: Ester
- Odinsvej 34: Lea
- Odinsvej 44: Ina & Claus
- Odinsvej 49: Lisbeth

1. Velkommen
Snakken gik fra start af mødet lystigt på kryds og tværs over kaffe, boller og kage
doneret af anonym giver. [Men I kunne nu godt have spist noget mere – nu har jeg
fryseren fuld af Odinsboller].

2. Indledning v/Preben
Preben fortalte den korte historie om, hvordan Pia og Preben i 2007 havde fostret ideen
til Odinsmarked.

Preben har købt domænerne odinsvej.dk og odinsmarked.dk. Odinsmarked.dk er tænkt
som ansigt udadtil og til orientering beborene imellem med hensyn til Odinsmarked.
Odinsvej.dk er ikke aktiveret men en mulighed, som kan overvejes. Har desuden oprettet
Facebookgrupperne Odinsvej og Odinsmarked.
Gruppen Odinsmarked er frit tilgængelig for markedsføring for hver enkelt. Den egner
sig nok bedre til dette formål end hjemmesiden.

3. Indlæg v/Skipper
Skipper fortalte om udarbejdelse, opsætning og nedtagning af plakater. Om
markedsføring på portaler og Facebook.
Skipper har gennem årene sørget for mulighed for at stille beboernes biler på Social- og
Sundhedsskolen for at give så megen plads til markedet. Vi dog kun håbe at så mange
som muligt benytter muligheden. Det er dog ikke et krav, vi kan stille. Generelt bør vi
holde os på græsrodsniveau. Det kan blive for tungt med formel organisering, selv om
det også kan have fordele.
4. Erfaringsudveksling

Vi har forsøgt at holde marked både lørdag og søndag. Der var bred enighed om, at det
er for meget med to dage.
Vi diskuterede placeringen på året. Der er mange forskellige meninger. Det er
referentens opfattelse, at alle er enige om at foråret på grund af skæve helligdage er svær
at placere. Dermed ophørte enigheden. Der blev dog opnået enighed (konsensus – hedder
det vist) – afsløres senere i referatet pkt. 6.
Vi har haft besøg af interessenter fra naboveje og venner. Barber Keld har også en meget
fin stand – ofte med venner – som giver en fin afrunding på ved enden af Odinsvej på 6.
julivej. Mere under pkt. 6.
Det vil være godt at få mere i gang nord for Huslodsvej – tidlig planlægning er måske en
”go’ vej – at gå”. [Det var sgu da vist lige et slogan, der røg på papiret?? –
”Odinsmarked – en go’ vej at gå” – nå men den kan I jo tænke over].

5. Idékatalog
Referenten har kastet nogle ideer op i invitationen til dette møde, velvidende, at ét er at
føde en idé - et andet at føre ud i livet og finde interesse for det.
Vi talte om arbejdsgrupper – se mere pkt 6.
Vi talte vejfest – det bør nok lægges uafhængigt af markedsdagen – så den står der.
Vi talte om etablere en forening – det kunne gå hen og blive en klods om benet for det
folkelige – så den bliver også lige hængende indtil en eller anden tager den op igen.
6. Fremdrift
-

Odinsmarked holdes i år lørdag den 2. september kl 10.00 – 16.00
Preben skriver referat [ja ja ja – jeg er jo i gang]

-

Preben udsender PM [jow jow – lige straks] og opdaterer hjemmeside
Niels og Skipper tager sig af alle beboere får besked om fremdriften [godt knejter]
Skipper arbejder med ny plakat om årets marked
Plakaten lægges på hjemmesiden til sevlprint
Vi etablerede en planlægningsgruppe: Lea, Michael, Skipper og Preben
Skipper tager initiativ til, at gruppen mødes en tirsdag i løbet af foråret
Claus undersøger mulighed for vejlukning og evt. et banner over 6. julivej [skide
godt Claus]
Preben kontakter Poul Erik fra Thorsvej

7. Etablering af arbejdsgrupper
Se pkt 6.

8. Eventuelt
Preben havde i dagens anledning sat flag op ved hoveddøren. Et sæt på to flag med
beslag koster 300 kr. hos Dahls Flagfabrik.
9. Afslutning v/Skipper
Skipper takkede på egne og referentens vegne for god ro og orden med en sprudlende
og energifyldt debat.

Med venlig hilsen

Preben
[referenten modtager klager over referatet – mod eklatant bestikkelse]

