Præsentation - Sejlbjerg Mose
Lidt om Sejlbjerg Mose
Erfaringer med deltagelse i Frivillighedsprojekt
Udfordringer
Resultater
Råd og information til forbedringer – de næste projekter.

Kort introduktion - Sejlbjerg Mose området
• En del af et nyt byudviklingsprojekt – syd for Hedehusene ved
kommunegrænse.
• Ligger ca. 1 km fra Hedeland, som er et stort og kendt friluftsomrde
• Naturskøn og delvis beskyttet område på ca 10 HA. .
• Tidligere mose område med udspring af Lille Vejleå.
• Kun kendt af naboer og hundeluftere
• Hed tidligere Gammelsø – ikke Sejlbjerg Mose (en udfordring)

Geografisk placering

Kort om samarbejdet og aktiviteter
1.

Selve lodsejer er NærHeden PS (ansvarlig for byudvikling) og er et samarbejde mellem kommunen og

2.

Vi har samarbejde med NærHeden PS, men også interessenter fra samråd, naboer, naturvejlederen og
organisationer fra Hedehusene

3.

RealdaniaBy om etablering af ny by.

1.

Vores rolle i forhold til NærHeden PS var.

–
–

Igangsætning og sikre etablering af nye friluftsfaciliteter.
Indgå alliancer med de øvrige interessenter om, udvikling af området

Vi har fået penge fra følgende fonde:
–
–

4.

Projektet formål var at få etableret nogle friluftsfaciliteter - jf. slide ovenfor.
–
–
–
–
–
–

5.

Udlodningsmidlerne, Sct Georgsfonden og Lokale- og Anlægsfonden . Knap 120.000 kr.
Har endvidere søgt Nordeafonden, Tuborg Fonden og Institutions- og skoleudvalget med negativ resultat

Bålhytte (nu kaldt Mosehytte) – er etableret og indviet.
Borde og bænkesæt (5 stk med plads til 6-8 personer pr. bord (planlægning igangsat)
2 grillpladser (Igangsat)
Ansøgninger til borde og bænke – igangsættes efter budget for bænker, borde og grill er godkendt af NærHeden P/S
Samarbejde med gymnasium til undersøgelse af søens vandkvalitet og efterfølgende rapport om forbedring af biodiversitet
Afholdte aktiviteter.
(kick off med friluftsfaciliteter, naturens dag, 2 gange Mosens dag, deltagelse i Frivillighedsdagen etc.)

Nye aktiviteter.
–
–
–

Nyt informationsmateriale – målgruppeopdelt (skoler og private)
Informationsskilte med beskrivelse af såvel dyre- som fugleliv i området samt beskrivelse af mosens oprindelse og historisk
udvikling
Møder med lærere og skoleledere om brug af mosens til udeundervisning.

Deltagelse i frivillighedsprojekt – erfaringer her.
1. Det har været spændende – men også udfordrende med at få deltager og ildsjæle involveret
1.
2.
3.
4.

Et top down projekt.
Start med 2 repræsentanter fra kredsbestyrelsen. Det krævede at der skulle skaffes ildsjæle¨- i dag er vi over 10 aktive.
Vi har søgt penge til bålhytten – og herefter fået bygget den. Fremskaffelse af penge var en udfordring. Vi mangler
stadig til inventar.
Vi har fokuseret på etablering af bålhytte og ikke arbejdet med pleje af området. Har overladt det til NærHeden.

2. Vore successer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Få etablering et Moselaug.
Decentral opgavefordeling og organisation med stor grad af selvledelse.
Fremskaffelse af fondsmidler til bålhytten.
Etablering af bålhytten – vil være vores spydspids for området og sikre benyttelse af mosen.
Engagering af naboer, interessenter
Præsentationsmaterialer og information af projektet ved markedsdage.
Kontakt til den lokale avis med masse af omtale – især efter Mosens dag i maj.
Samarbejde med de gule spejdere – andre organisationer ønskes dog.
Etablering af Facebook side med billeder fra nabo samt korte beskrivelser af aktiviteter etc.

Udfordringer •
•

Top Down projekt.
Roller, forventninger og ansvar med NærHeden var ikke afklaret inden projektstart.
–
–
–

•

Vi startede uden andre end 2 personer fra kredsbestyrelsen. Vi kendte ikke området.
–
–

•
•
•

Få byggetilladelse til hytten.
Manglende økonomisk støtte fra NærHeden og kommunen.

Manglende skulderklap og strokes til de frivillige.
–

–

•

Fik information i mailbox fra Friluftsrådet om igangsætning af projektet.
Møde med Friluftsrådet centralt, NærHeden og kredsbestyrelsen repræsentanter blev ikke holdt.

Finde ildsjæle i Hedehusene – ikke nok med information og mail til interesserede
”Det hedder ikke Sejlbjerg Mose – det hedder Gammelsø”.
Få involveret såvel kommune som politikere i arbejdet - trods information.
–
–

•

Rammeaftalen blev ikke diskuteret og den indeholdt ikke information om aktiviteter.
Der var en klar holdning til, at vi bare skulle gå i gang.
Forståelse hos lønnede for, at frivillige gør det i deres fritid.

De er jo gået frivilligt ind i arbejdet – og får de kun tildelt opgaver, som skal løses finder de andre
området at gøre en forskel.
De frivillige vil være med til at sætte fingeraftryk på aktiviteterne

Igangsætning – var ikke professionel – projektværktøj manglende.

De bedste råd for kommende projekter.- .
•

Udarbejde en kort projekt håndbog med værktøjer til de forskellige
projektfase. Den skal præsenteres på kick off, når opgaven præsenteres på
møde med vigtige samarbejdspartner inden projektkick off.
– Projekthåndbog skal udarbejdes – eller i hvert fald projektværktøj til brug i kommende
projekter.
– Projektplanskabelon – skal den bruges til frivillige
– Projektreferater – med kommende opgaver og ansvarlige herfor.

•

Projektevaluering for forslag til forbedringer skal præsenteres for
kredsbestyrelserne på kredsbestyrelsesmøder eller kommende kredsseminar.
– Vi har i kredsen diskuteret det i forhold til igangsætning af et nyt projekt om ridestier i
Brøndby, Vallensbæk og Ishøj.
– Evt. afholde workshop om igangsætning af projektet med udgangspunkt i præsentationen.

Hjælp og forslag til at få fat i ildsjæle fra Friluftsrådet centralt.
–
–
–
–
–

Frivillighedscentre i kommunen
Frivilligjob.dk
Organisationsbesøg
Samråd
Etc. (oplæg fra Friluftsrådet centralt)

• 3.
Fortæl hvordan det har været at være med i/med til at
etablere et frivilligt fællesskab med fokus på at udvikle, anvende og
pleje et natur- og friluftsområde.
• a.
Fortæl om jeres største successer (på hvilke områder er I
særlig stolte af at være lykkes, og hvorfor? Hvad gjorde I?) Det kan
være småt og stort.
• b.
Fortæl om jeres største udfordringer (på hvilke områder har I
været særligt udfordret, og hvorfor tror I at det er blevet sådan?)
• c.
Fortæl om jeres tre bedste råd og hvem de er rettet mod
(kommende frivillige fællesskaber, lodsejere, myndigheder eller
andre interessenter)
• Vejledning: Punkt 1 + 2 tager tilsammen 2-4 minutter og
hovedfokus lægges på punkt 3.

