Referat at mødet i Styregruppen den 18. april på Bælum Skole
På mødet deltog:
Bente Søgaard
Sara Tornø
Martin Finderup
Pia Bonde
Gitte Holm (referant)
Ole Terp
Fravær fra:
Jørgen Brøndgaard Nielsen, havde meddelt forsinkelse
Peter Müller, havde ikke givet tilsagn

Inden dagsordenspunkterne startede, gav Gitte et kort mundtligt referat fra mødet i kommunikationsgruppen, der blev holdt umiddelbart inden mødet i styregruppen.
Punkt 1 Præsentation at styregruppens medlemmer
En kort præsentation af de fremmødte.
Punkt 2 Valg af formand, ordstyrer og referent
Pia blev valgt som ordstyrer
Gitte som referent
Valg af formand blev udskudt til næste styregruppemøde, da to af styregruppens medlemmer ikke
var til stede.
Punkt 3 Planlægning af processen
Planlægning af styregruppens næste møde efter den 3. maj, sker via doodle, som Pia laver.
Med hensyn til at gennemføre borgerundersøgelsen, tænkes arbejdet at skulle starte op til august. Pia laver
en kortlægning af den proces, der skal gennemføres i samarbejde med klyngesekretariatet, og
styregruppen præsenteres herfor på næste møde.
Punkt 4 Forventningsafstemning
Styregruppens medlemmer vil snart modtage et link fra klyngesekretariatet, hvor der i et spørgeskema
stilles en række spørgsmål, vi skal forholde os til. Skemaet skal besvares inden næste møde i styregruppen.
Pia beder sekretariatet sætte det i værk.
Sara efterspurgte en forventningsafstemning til hendes rolle som kommunens repræsentant. Gruppens
forventninger var umiddelbart, at Sara skal være bindeled til kommunens politikker og strategier som f.eks.
inden for områderne bosætning, vækst, turisme, landdistriktsudvikling m.m. Endvidere i forhold til, at
klyngesamarbejdet også får en nogenlunde fremtrædende placering på kommunens hjemmeside, på linje
med de store byer i kommunen.
Punkt 5 Stiftelse af forening med vedtægter

Pia har lavet et forslag til vedtægter, som styregruppen drøftede. Gruppens holdning var, at der ikke
umiddelbart var behov for vedtægter, og hvis der opstår et behov, skal de være meget enkle. Et behov kan
f.eks. opstå, hvis klyngesamarbejdet søge midler fra fonde. Her skal det ofte være en juridisk ansvarlig
enhed, der søger.
Punkt 6 Ansøgning til Erhvervsstyrelsen og LAG-Himmerland
Pia har nu sendt en ansøgning til Erhvervstyrelsen og LAG-Himmerland på modning af fire projektforslag
under klyngesamarbejdet. Grunden er, at det er vigtigt nu, hvor entusiasmen er tilstede i klyngen, at
komme i gang med konkret at realisere nogle udviklingspotentialer. Der var ansøgningsfrist til
Landdistriktspuljen d. 10/4 og der er ansøgningsfrist til LAG den 20. april kl.12.
Projektet hedder ”LIV i Rebild Øst – Lokal Innovation og Vækst” og er forankret i BlenstrupHallen v. Mogens
Rosenbeck på vegne af styregruppen.
Punkt 7 Nyt navn til klyngen
Styregruppen besluttede at igangsætte en konkurrence om navn til klyngesamarbejdet samt et sigende
logo. Det er vigtigt hurtigt at finde et navn og logo, der skal anvendes under hele processen og også
efterfølgende.
På mødet den 20. april i borgerinddragelsesgruppen skal det drøftes, hvordan konkurrencen når bredest
mulig ud til alle i området. Skal det f.eks være via facebook, mail, presse m.m. Gitte laver et udkast til
konkurrencemateriale og Pia står for indsamling af gode forslag.
Punkt 8 Vigtigt til de andre grupper og pressen
I forhold til pressen er det vigtigt, at vi er klare på, hvilke historier pressen har interesse i. Det skal have en
vis nyhedsværdi for en bred målgruppe. Ellers skal vi bruge andre kanaler. Det kunne overvejes, at få lavet
en form for avis til distribuering til eksempelvis ejendomsmæglere eller en reklamefilm. Men det er dyrt.
Pia indhenter tilbud fra Clienti og DegnGrafisk og indarbejder det i LAG-ansøgningen.
Punkt 9 Dagsordenspunkt
Pia laver dagsordenspunkter til næste møde den 3. maj, der holdes i Sparekassen på torvet i St.Brøndum.
Kl. 17 – 19.30. Følgende punkter blev udsat: Valg af formand og ordstyrer samt forventningsafstemning. Vi
går mere i dybden med planlægning af processen d. 3/5 udfra Pias udkast.
Efterfølgende møde er berammet til 23/5 kl. 19-21.30 – Pia laver Doodle med flere muligheder i håb om at
alle kan samme dag, i så fald flyttes denne mødedato.
Punkt 10 Evt. – Økonomi
Pia redegjorde for, at der er 25.000 kr. til rådighed i klyngesamarbejdet til brug for forplejning til møder,
annoncer, plakater og lignende. Nogle af pengene er allerede brugt på borgermødet og plakaterne 1.900 kr,
annonce i Vores Avis 1.080 kr. samt forplejning (afventer faktura).
Sara vil undersøge, om Rebild Kommune kan sende spørgeskemaerne fra klyngesekretariatet ud via e-post.
Line Toft, landskabsarkitekt – Det er for tidligt at beslutte, hvornår hun involveres, men det forventes at
blive i forbindelse med fase 4.
Mødet sluttede 20.30, da flere punkter er udsat til styregruppen er fuldt repræsenteret.
Ref. Gitte

