Baggrunden for initiativet ”Notmark Forsamlingsgård”

Et fællesskab, der rækker langt omkring

Visionen er at samle forskellige kræfter, således at vi kan fastholde et attraktivt mødested og arbejdspladser her hos os midt på Als. På landet har vi de bedste muligheder for dette.
Vi håber, at kunne sætte gang i en udvikling, så vi har et fællesskab, som vi kan være stolte af og mennesker langt uden for vores tre landsbyer kommer til os for at bruge
faciliteterne her hos os.
Ingenting kommer af sig selv, kun nullermænd og lommeuld. Kommunen vil ikke gøre arbejdet for os, men vi kan sikkert få kommunen til at hjælpe os, hvis vi viser at vi vil. Rundt
omkring i landsbyerne i hele landet syder det af aktivitet. Der sker rigtigt meget og det kan et også her. De landsbyer der ikke griber fat i udviklingen får det svært, for alle andre
landsbyer omkring dem udvikler sig. Kommunen kan støtte os i form af Notmark Skole og på flere andre måder.
Vi skal udvikle NotmarkHus, således at selskabslokalerne stadig er den bærende økonomiske del. Andre aktiviteter skal være med til at understøtte aktiviteter i selskabslokalerne.
“Nyt Nordisk Køkken” og “Smagen af Sønderjylland” er fine ord som passer særdeles godt til det, som NotmarkHus står for og herved kan maden udvikles, men skal stadig være til
fornuftige priser. Andre aktiviteter skal støtte op omkring fællesskab, møder festligt samvær helst over kaffebord eller et festligt måltid.

•

Ditlev har allerede
lagt ud med at
kombinere et godt
måltid af råvarer
fra landet og
udstilling af
redskaber fra
landet. Denne
forbindelses skal
udbygges.

Alsisk Marked

- en fælles gårdbutik

Her kan købes lokale råvarer og specialiteter.

• Nye omklædningslokaler
- fodboldbanerne bliver

Det er billigere og bedre at være en del af Notmark
Forsamlingsgård end en usikker flytning.

• Udstilling af gl traktorer

Økonomi

- lokale folk skal udstille køretøjer

Ditlefs gamle traktorer og andres hestekøretøjer,
motorcykler, gl. landbrugsredskaber mm udstilles i en
ny sal hvor der også serveres til fester.

• Vævestue og kniplinger

Ditlef har gennem 16 år bygget en sund forretning op
omkring selskabslokalerne.
I den nye tilbygning til NotmarkHus skal der øverst være vævestue,
butik mm og udstiling og selskaber nedenunder. (ill. fra Kusemølle)

Vævere på Als skal have plads til deres store væve
og salg af deres fine produkter.

Til nye aktiviteter skal vi søge fonde, kommunen og
LAG mm. Flere meget store fonde støtter den slags
aktiviteter. Her er flere af de ting der støttes i disse år.

• Campingplads
så man ikke behøver at køre hjem efter festen.

• Landsbypedeller

Vi har talt med flere der er klar til at være daglig leder.

Lokale borgere hjælper med at holde udeområder.

• Fælleshaver
Lokale borgere dyrker i fællesskab et stykke jord
med grøntsager til eget brug og salg til NotmarkHus.

Prisen for NotmarkHus er rimelig og lånene kan blive
stående hvis vi skaffer 300.000 kr i udbetaling.
Udbetalingen skal skaffes med folkeaktier. Lokale
borgere stiller et beløb til rådighed i nogle år.

På "Bies Bryglab" kombineres
selvskabslokaler med udstilling af
køretøjer og et bryggeri.

Der er mange biler, traktorer
og hestekøretøjer her, som
mangler en vinterplads.

”Ny Nordisk Mad” og ”Smagen af Sønderjylland”
passer særdeles godt til det koncept som Ditlef har
bygget op. Der er gode økonomiske udviklingsmuligheder i denne forretning.

