Dagsorden Styregruppen
Dato:

11/10 2017

Sted:

Terndrup Idrætscenter

Ordstyrer: Helle

Kl: 17 - 19

Referent: Gitte

På mødet deltog:
Ole Terp
Sara Tornøe
Peter Müller
Helle Astrup
Bente Søgaard
Pia Bonde
Gitte Holm
Afbud fra:
Jørgen Brøndgaard Nielsen
1. Godkendelse af referat fra sidst
Referatet blev godkendt.
2. Borgerundersøgelsen status – svar på spørgsmål i undersøgelsen – præmier hvem
hvordan? – 119 nye potentielle frivillige i klyngesamarbejdet – hvem kontakter hvordan? –
hvordan afklarer vi kompetencer og mulige indsatser? (bilag udsendt tidligere)
25 % af klyngens borgere har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, hvilket må siges at være fint.
Med hensyn til uddeling af præmier, havde 515 personer opgivet deres mailadresse og el tlf. nr.
Det blev besluttet, at styregruppen skulle vælge tre tal, der efterfølgende henviste til personer,
der havde besvaret spørgeskemaet. Følgende tal blev nævnt, med tilhørende mailadresser:
Nr, 7 – marianneannanielsen@gmail.com
Nr. 117 – camillaerikaboelsmand@hotmail.com
Nr. 319 - marie 51280@yahoo.com
Sara kontakter de heldige og får de 3 æsker chokolade med til afhentning i Center Kultur og Fritid.
Mht. personer, der er potentielle, som bidragyder til frivilligt arbejde, har 119 personer meldt sig
som interesserede. Peter Müller tilbød at skrive til dem, der har meldt sig på banen og bede dem
melde tilbage til ham med oplysninger om, hvilke kompetencer, de kan byde ind med, deres navne
og by de kommer fra. Peter ringer til de frivillige, som kun har opgivet tlf.nr. og får navn, by,
mailadresse samt muligheder. Sara flytter mailadresser i regneark og sender til Peter.
De 119 vil alle blive inviteret til borgermødet 31/1 18 på mail.
3. Dialogmøder status – opsamlinger (sendt på mail 5/10)
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Transportproblemer er et tema, der går igen i alle 8 fokusgrupper, i svarene fra borgerundersøgelsen og allerede på Klyngens første Borgermøde i marts. Det blev drøftet, hvilke muligheder
der er, for at tilbyde bedre muligheder for at færdes mellem byerne i klyngen. Det kan f.eks. være
ringbusser, NT, cykelstier, alternative samkørselsordninger m.m.
Det blev besluttet, at der skal gøres en indsats for at kortlægge, hvad problemet er, da det er
afgørende for klyngen, at borgerne kan færdes frit mellem hinandens aktiviteter.
Et andet tema er, at det er vigtigt, at flere deltager i hinandens aktiviteter, og bliver bedre til at
koordinere de aktiviteter, der sker de forskellige steder.
De unge vil gerne deltage i aktiviteter med andre unge på tværs af området, at ungdomsklubberne
i Blenstrup, Bælum og Terndrup inviterer og besøger hinanden.
Unge vil gerne hjælpe ældre med it og lære at strikke og hækle – Ældre vil gerne have hjælp til It i
eget hjem og gerne lære unge at strikke og hækle.
Materialet med alle forslagene fra dialogmøderne skal sammen med svarene fra
borgerundersøgelsen efterfølgende anvendes som baggrundsmateriale for de grupper, der skal
arbejde videre med at modne forslag til konkrete handlinger.
4. Kortlægning status – opfølgning – sidste frist for samlet aflevering til rapport 13/10 17. –
kommentarer til materialet. (Bilag vedhæftet – resten eftersendes denne dagsorden).
Sara sender materialet fra Rebild Kommune direkte til sekretariatet Cc styregruppen.
Materialet forefindes endvidere på dropbox.
Afklaring form og indhold – (hent inspiration hos pilotklyngerapporterne på
www.landsbyklynger.dk inden vi mødes – (se tidligere udsendte links)).
De sidste indlæg er ved at komme og være klar til at sende til klyngesekretariatet. Med hensyn til
byerne – mangler Svanflok på kortet.
Indledningen er også - efter justering - ved at være klar – dog skal vi fortælle om, hvorfor vi har
valgt netop dette logo.
Beskrivelserne af byerne blev drøftet, og der blev lavet nogle tilføjelser.
Sara har sendt kommunens bidrag med blandt andet bidrag fra kommuneplanen omkring grunde,
frivilligpolitik, demografi m.m.
Jørgen har taget 20 fotos fra forskellige steder i klyngen. På kommunens side om ”mange gode
grunde”, ligger også mange gode billeder og droneoptagelser, der kan bruges.
5. Hjemmeside status - Facebook status – instagram
Hjemmesiden er ved at være klar til officielt at sende i luften, dog er der udfordringer med det
interaktive kortmateriale. Der arbejdes hårdt med at få fyldt så meget relevant stof på som muligt.
Pia opfordrede styregruppens medlemmer til at byde ind med stof til forsiden og under de
faneblade, som er tomme.

6. Rapport til kommentarer i styregruppen 1. gang uge 44 – vil I mødes for drøftelse?
2. gang uge 46
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Den første version af Rapporten kommer uge 44 og sendes på mail til styregruppen, som sender
sine kommenterer til Pia til videre foranstaltning.
2. version kommer i uge 46, hvor styregruppen skal kommentere rapportens layout og Pia sender
igen bemærkninger videre til sekretariatet.
7. Næste møde styregruppen 16/11 kl. 17 – 18 – herefter alle grupper kl. 18 – 21 i Blenstrup
Hallen fællesmøde for SG, BIG og KG kl. 18-19 + traktement fra kl. 19 ? - tak for kæmpe
indsats.
Mødet holdes i Blenstruphallen. Styregruppen fra 17-18 – alle grupper fra kl. 18-19 - herefter
”julefrokost” fra 19-21. Line deltager.
8. Plan for fase 3, 4 og 5 udkast (se bilag) - Lines involvering – datoer/aktiviteter, godkendt af
SG.
Pia gennemgik forslag til plan for 1. halvdel af 2018 – de sidste 3 faser af projektperioden.
Det blev besluttet af flytte styregruppemødet + møde i kommunikationsgruppen den 7. marts til
den 6. marts. Pia sætter mødesteder på de forskellige mødeaktiviteter og sender det ud til de
forskellige grupper.
9. Vigtigt til og fra andre grupper – pressen – hjemmeside – face book.
Pia spurgte om der var nogle, der havde nogle gode citater, der kunne sendes til Nordjyske i
forbindelse med, at Margit Sig laver en pressedækning omkring status på klyngeprojektet.
Styregruppen:
Bente Søgaard: ”Det er helt unikt, hvor mange aktiviteter og faciliteter vi har i klyngen og som er
blevet lokaliseret i det store udredningsarbejde, der er lavet.”
Peter Müller: ”Der har været rigtig mange ildsjæle, som har engageret sig i arbejdet indtil nu og
119 potentielle nye frivillige meldte sig i samarbejdet i forbindelse med borgerundersøgelsen – det
tegner godt for klyngens fremtid.”
Ole Terp: ”Det er kolossalt at så mange besvarelser, kan koges ind til så få sammenfaldende ønsker
– der er med andre ord nogenlunde enighed om, hvad der er behov for. Bedre
transportmuligheder tegner sig for en stor del af ønskerne”.
Borgerinvolveringsgruppen:
Birgitte Mikkelsen: ”De to ønsker for området, som scorer flest sammenfaldende besvarelser er
Flere beboere og gode velfungerende skoler og institutioner, samt bevarelse af skolerne vi har.
Det er helt klart, at et af indsatsområderne skal være Bosætning og branding”.
10. FN´s verdensmål og klyngesamarbejdet v. Peter.
Peter fortalte om FN’s 17 verdensmål, som bl.a. kommuner skal sætte ord på, hvordan man vil
implementere. Styregruppen kan evt. bruges som inspiration til, hvordan klyngen lever op til FN-s
verdensmål.
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11. Udvidet styregruppemøde d. 9/1 18. kl. 17 – 21 – Endelig Vision, mål og indsatsområder.
Line står for processen.
12. Evnt.
Mulighederne i nedrivningspuljen blev drøftet.
Forslaget om besøg med rundvisninger rundt i klyngen til foråret blev positivt modtaget af
styregruppen. Ca. 4 besøg hver dag. – Siem vi gerne stå for ”frokost” i bålhytte en af dagene.
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