Dagsorden for mødet i Styregruppen – Rebild Øst Klyngen
d. 1/6 17 kl. 17 - 19 på Terndrup skole.
Ordstyrer: Martin

Referent: Gitte

Afbud:
Fraværende:
1. Godkendelse af referat fra sidst
- afslag fra LAG-Himmerland: Bestyrelsen synes, at det er et spændende projekt med mange gode
aktiviteter og initiativer, men finansieringen er endnu usikker.
Hvis svaret fra Landdistriktspuljen bliver positivt, er I velkomne til at søge LAG igen ved en senere frist.
2. Formål med Klyngesamarbejdet i Rebild Øst (proces ved Martin ca. 1.t)
3. Organisationsdiagram – (udkast Bente)
- Tilbud på logo Bente – ny plan
4. Borgerundersøgelsen – drøftelse af standard spørgsmålene borgerundersøgelsen (vedhæftet)
- tillægsspørgsmål og indledning (inspiration vedhæftet)
Filerne findes også i dropbox mapperne: Borgerinvolvering - borgerundersøgelse
5. Kortlægning - detailplan (udkast Pia) og ansvarsfordeling SG, BIG, KG, RK og PB samt LKS
6. Vigtigt til og fra de andre grupper og pressen
- Orientering om arbejdet med interesentanalyse BIG (Pia)
- Status Hjemmeside – domæne - proces/ Facebook grønt lys? (Pia),
- kortlægn. Kommunikationskanaler i dag KG ( Pia) ,
- kommunikationsplan (status Gitte),
7. forslag til Dagsordenspunkter til Styregruppe møde d. 19/6 kl. 19 - 21
- Borgerundersøgelsen – valg af suppleringsspørgsmål – godkendelse indlednings tekst
- Kortlægning – status - vi arbejder med SG del af kortlægningen.
- Kommunikationsplan udarbejdet af kommunikationsgruppen drøftes – godkendes?
- Dialogmøder: Hvem deltager i hvilke dialogmøder?
- Erfaringer fra pilotprojekterne – drøftelse udfra evaluerings rapporten – hvad kan vi bruge?
- Beslutning om Line Tofts involvering – hun skal arbejde 3,6 mdr. svarende til 66 timer af de i alt 18 mdr.
(330t) til proceskonsulent, det er op til mig, men det skal også give mening for jer
8. Evnt.
- orientering til LIV i Rebild Øst Arbejdsgrupperne – ”om udskudt start”, LAG afventer medfinansiering,
processerne nu og gruppernes engagement/ start.
- evalueringsrappoorten fra klyngepilotprojekterne er tilgået styregruppen og findes i mappen
”Baggrundsmateriale” i dropbox.

