Referat fra mødet den 1. juni 2017 i Styregruppen – Rebild Øst Klyngen

På mødet deltog følgende
Martin Finderup Andersen (ordstyrer)
Helle Astrup
Jørgen Brøndgaard Nielsen
Sara Tornøe
Bente Søgaard
Ole Terp
Pia Bonde
Gitte Holm (referent)
Afbud fra:
Peter Müller

Punkt 1 godkendelse af referat fra sidst
Referat blev godkendt

Punkt 2 – Formål med klyngesamarbejdet
Martin førte gruppen gennem en øvelse, der havde til formål at blive mere klar på, hvad
den overordnede vision og formål er med klyngesamarbejdet. Ordene
Attraktivitet
Livskvalitet
Vækst
kan overordnet sammenfatte de drøftelser, der kom frem i øvelsen. Bente laver en
sammenfatning af reslutatet af øvelsen.

Punkt 3 – Organisationsdiagram
Bente havde til mødet lavet et forslag til et organisationsdiagram, som blev drøftet.
Styregruppen anbefaler, at der laves et diagram for klyngesamarbejdet mens projektet
kører og et diagram for klyngesamarbejdet, når projektet er ophørt. Bente tilretter
efterfølgende på baggrund af drøftelsen.

Pia havde fået et tilbud på at lave logo fra DegnGrafisk på 6.800 kr. Styregruppen
besluttede, at tage imod tilbuddet. Bestilles når strategiplan og formål er på plads d. 19/6.

Punkt 4 – Borgerundersøgelsen
Pia præsenterede kort klyngesekretariatets spørgeskema. Indledningen til skemaet skal
dog gøres mere spiseligt og letforståeligt inden det sendes ud. Evt. tillægsspørgsmål skal
besluttes. Borgerinvolveringsgruppen og kommunikationsgruppen skal forholde sig til det
d. 6/6. Styregruppen udsatte punket til 19/6.
Punkt 5 - Kortlægning
Pia fremlagde udkast til plan for samtlige aktiviteter i forbindelse med kortlægningen, samt
forslag til ansvarsfordeling for de aktiviterer, der eksisterer i området.
Borgerinvolveringsgruppen og kommunikationsgruppen skal forholde sig til det d. 6/6.
Punktet udsat til styregruppemøde d.19/6

Punkt 6 – Vigtigt til og fra andrede grupper og pressen
Interessentanalysen er ved at være klar og bliver et godt værktøj til at finde frem til, hvem
der er interessenter i det videre arbejde, med at realisere klyngens intentioner. Dere er tale
om et excel-ark
Mht facebook er der opbakning fra styregruppen til at arbejde videre med at etablere en
åben fb-gruppe. Når der er noget interessant at lægge på, etableres fb-siden.
Med hensyn til kommunikationskanaler, er det kommet en del input ind.
Med hensyn til en kommunikationsplan, arbejder Gitte på et forslag til en sådan.

Punkt 7 – forslag til dagsordenspunkter til styregruppemødet den 19.juni kl. 19 – 21
på Blenstrup skole
Strategiplanen skal også på dagsordenen næste gang
Borgerundersøgelsen - indledning og tillægsspørgsmål
Kortlægning – ansvarsfordeling aktiviteter - dialogmøder
Kommunikationsplan – Hjemmeside - facebook
Line Toft inviteres til første møde efter sommerferien for at fortælle, hvad hun kan bidrage
med og for at hun kan få et indtryk af, hvad det er, vi har brug for.

Punkt 8 – eventuelt
LAG-Himmerland gav afslag på ansøgningen ”LIV i Rebild Øst”, da det er usikkerhed om
tilsagn fra Landdistriktspuljen. Der kan søges igen til efteråret, dersom vi har
medfinansiering på plads.
Evalueringsrapporten fra klynge pilotprojekterne læses af styregruppens medlemmer, men
bringes ikke til drøftelse på møde.

