Referat for mødet i Styregruppen – Rebild Øst Klyngen
d. 14/8 17 kl. 17 - 19 - Mødelokale 1. det gl. rådhus Terndrup.
Ordstyrer: Sara

Referent: Gitte

På mødet deltog:
Jørgen Brøndgaard Nielsen
Peter Müller
Helle Astrup
Sara Tornøe
Sabrina Christensen (praktikant Kultur og Fritid)
Gitte Holm
Pia Bonde
Ole Terp
Afbud fra:
Martin Finderup Andersen
Bente Søgaard

1. Godkendelse af referat fra sidst
Beløbet til Områdefornyelse Terndrup er 3 mio. Kr. og ikke 4,2 mio. kr.som skrevet i referat fra 19/6 17.
Referat blev taget til efterretning med ovennævnte bemærkning.
Den 5. august bragte Nordjyske en artikel om områdefornyelsesprojektet i Terndrup.(vedhæftet referat)
2. Borgerundersøgelsen – status Sara og Pia – Pressemeddelelse, hjemmeside, Facebook m.v. – Citater til
pressemeddelelser fra styregruppen! ( vedr. de forskellige tiltag i kortlægningsprocessen). – stof til
hjemmesiden – facebook fra SG..
Sara foralte, at Kommunen har købt KMD til at varetage udsendelsen af de 6.500 spørgskemaer via e-post.
Det sker fredag den 18. august. Pia fortalte om dialogen med klyngesekretariatet omkring skemaet, og at
hun har bedt om, at ordet ”sogne” skal erstattes af bynavne, da sogne er et ord, der ikke forståes af alle –
specielt ikke de unge.
På hjemmesiden under opbygning kommer kontaktpersonerne fra de forskellige byer til at fremgå.
Borgerundersøgelsen bliver også præsenteret på Facebook.
Forslag til pressemeddelelse blev drøftet og tilrettet, og citater blev delt ud blandt nogle af styregruppens
medlemmer.
3. Logo – godkendes
Det oprindelige forslag til logo blev godtaget, og skal anvendes på hver gang klyngen informerer.
4. Kortlægning - detailplan (udkast Pia udsendt til møde 6/6 - dropbox) og ansvarsfordeling SG, BIG, KG, RK
og PB samt LKS – status

Sara redegjorde for status for Rebild Kommunes andel af kortlægning og laver en beskrivelse af
samarbejdet i dag, kommunens planer, strategier m.m. Endvidere en oversigt over foreninger i området.
Henrik Christensen vil lave en samlet beskrivelse i forhold til lokalhistorisk perspektiver.
5. Dialogmøder SG deltagelse - plan: annoncering hvornår? - invitationer – forberedelse (Sara og Pia)
Pia gennemgik liste over, hvem der deltager i de forskellige dialogmøder, som vedlægges referatet som
bilag. Sara og Pia laver annonce, invitationer planlægning sammen.
6. Kommunikationsplan – udkast Gitte udsendt og i dropbox – drøftelse og godkendelse.
Styregruppen drøftede udkast til kommunikationsplan, og kom med bemærkninger, der integreres i den
endelige plan.
7. Vigtigt til og fra de andre grupper og pressen
- Borgerundersøgelsen - Fakta (Pia) til: Pressemeddelelser (Gitte) – Hjemmeside (Jørgen) - Facebook
(Hanne)
- Områdefornyelse Terndrup 3 mio. – husk Borgermødet byrådssalen Terndrup d. 17/8 kl. 19
- Dialogmøder Fakta (Pia) til: Pressemeddelelser (Gitte) – Hjemmeside (Jørgen) - Facebook (Hanne)
- Hjemmeside workshop d. 23/8 kl 19 – 21.30 Salen Bælum skole (Thomas, Jørgen og Pia)
- Pressemøde Margit Sig, Nordjyske 27/7 17.: Status klyngesamarbejdet – Borgerundersøgelsen Logo – Dialogmøder/ kortlægning, Områdefornyelse Terndrup – hjemmeside og facebook.
Pressedækning og hvilke aviser der skal annonceres i, blev drøftet. Det blev besluttet, at
Kommunikationsgruppen skal tage stilling til detaljerne omkring kommunikation i forbindelse med
borgeundersøgelsen.
En stor del af styregruppen deltager i borgermødet i Terndrup den 17. august.
Pia sender logo til Margit Sig i morgen, som vil lave en pressedækning heraf.
9. Forslag til Dagsordenspunkter til Styregruppe møde d. 12/9 17. kl. 17 – 19 mødelokalet Bælum skole
- Borgerundersøgelsen status
- Kortlægning status
- Dialogmøder status
- Hjemmeside status – facebook status
- Beslutning om Line Tofts involvering
- Projekt landsbypartnerskaber? - - Ny fondsmulighed, frist 1/11 17. – vil I forsøge?
- SG møde 11/10 kl. 17 – 19 Terndrup Idrætscenter – Input til plan for 2018 – faserne 3, 4 og 5
- uge 44 korrektur rapport styregrupppen, frist for kommentarer til Pia d. 2/11 middag. – Hvordan vil
styregruppen informere borgerne om rapporten? – hvornår? – færdig i uge 50.
Peter Müller og Helle Astrup deltager ikke på næste møde i Styregruppen.
Forslag til dagsorden til næste møde blev godkendt.

8. Evnt.
- orientering til LIV i Rebild Øst Arbejdsgrupperne, afslag på ansøgning til landdistriktspuljen, opfordring til
at indgå i arbejdsgrupper vedr. Områdefornyelse.
- Ny fondsmulighed, frist 1/11 17. – vil I forsøge?:
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-ogbyfornyelse/2017/06/Landsbypartnerskaber-Forsoeg-med-formelle-samarbejder-om-landsbyudvikling.aspx
- Praktikant Sabrina – hos Sara (Sara)
På næste møde drøftes de nye fondsmuligheder og om det er noget styregruppen skal arbejde videre med

Sara præsenterede Sabrina, som er i praktik i Kultur og Fritid som led i sin uddannelse.

