
8.30 Ankomst, morgenmad og netværk 

9.00 Velkomst og dagens program 

ved formand for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen 

9.15 Resultat af spørgeskemaundersøgelse 

Efter tilmelding bliver deltagerne bedt om at besvare en kort spør-

geskemaundersøgelse 

9:30 Dialog og Demokrati 

Demokrati-fitness v. Tyge Mortensen 

Et sundt demokrati har aktive borgere, politikere og medarbejde-

re, der praktiserer demokrati hver dag. Vi introducerer Demokrati-

fitness som en energifyldt, engagerende og sjov måde at øve 

demokrati i hverdagen. 

11.00 Samarbejdsgrundlaget i praksis 

Inspirationsoplæg, gruppedrøftelser og plenum 

 

Vi omsætter den ny formålsparagraf for lokalråd til praksis i løbet 

af tre runder om 

- BROBYGNING imellem kommune og borgere 

- SAMARBEJDE om at skabe lokal udvikling 

- NETVÆRK, synergi og samarbejde lokalt  

12.00 Frokost og netværk 

13.00 Samarbejdsgrundlaget i praksis 

Inspirationsoplæg, gruppedrøftelser og plenum fortsat 

14:30 Dialogkaffe 

15.00 Tak for i dag 

Tyge vil inspirere og udfordre os med 
oplæg og øvelser. Ud over at være bl.a. 
foredragsholder og facilitator er Tyge 
lokalrådsformand i Rudme på Fyn. 

LOKALRÅDENES STORMØDE 2021 

Dialog og Demokrati i Næstved Kommune 

Lørdag den 18. september 2021 kl. 8:30-15 

Holmegaard Værk, den store mødesal på 1. sal, Glasværksvej 55, 4684 Holmegaard 

 

Den gode dialog er vigtig både i lokalsamfund og i samarbejdet mellem lokalsamfund, lokalråd og kommu-

ne. Dialog og Demokrati er tema for årets stormøde, der bygger videre på stormødet i 2019, hvor et af re-

sultaterne var et nyt samarbejdsgrundlag, inkl. en ny formålsformulering for lokalråd. 

Lokalrådenes formål er at 

styrke lokaldemokrati og sik-

re den lokale forankring af 

udviklingen i lokalområdet 

ved at:  

- virke for områdets samlede 

interesser og være brobygger 

imellem kommune og borge-

re, hvor der er behov  

- samarbejde med kommune 

og andre aktører om at skabe 

lokal udvikling  

- skabe netværk, synergi og 

samarbejde lokalt  

Tilmelding senest 5. september via Nemtilmeld: 

https://nk02.nemtilmeld.dk/953/  

 

Vi glæder os til at se jer! 

Mange hilsner fra Planlægningsgruppen 

Jasper Westrup (Lokalrådet for Lille Næstved området), Grethe Lambrecht (HOT Lokalråd), Ole Bent Niel-

sen (Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne) og Mette Dinesen, Næstved Kommune 

Spørgsmål? 

Ring eller skriv til Mette: 5588 3019 / mldin@naestved.dk  

https://nk02.nemtilmeld.dk/953/
mailto:mldin@naestved.dk

