Dagsorden Styregruppen
Dato:

6/3 2018

Sted:

Blenstrup Kultur- og aktivitetscenter

Ordstyrer:

Kl: 17 - 19

Referent: Gitte

Tilstede:
Afbud fra: Bente, Helle

1. Godkendelse af referat fra sidst 16/11 17. – ingen referater fra Line.
2. Rådighedsbeløb status – se bilag – skal arbejdsgr. selv betale for øl og vand d.d. 6/3?

3. Udarbejdelse af plan for organisering og forankring
Der er brug for, at styregruppen arbejder med, hvordan projektet skal forankres fremadrettet. De
fleste projekter har behov for en formel organisation, der koordinerer samarbejdet og er juridisk
ansvarlig for dets gennemførelse. Organiseringen af projektet skal afspejle den
kompetencesammensætning, som er nødvendig for at løse de mange forskellige typer opgaver, der
er i et projekt. Organiseringen skal også tage højde for den driftsopgave, der i mange projekter
følger med. Vedhæftet er Bentes samskriv fra tidligere drøftelse, og kommentarer fra
dialogmøderne, som kan danne udgangspunkt for jeres endelige stillingtagen. Input fra Bente og
Helle modtages gerne inden mødet.

4. Resterende aktiviteter og tidsplan status. – se bilag, detaljeret udgave

5. Strategiplan: Indhold, format, antal– hvordan gør vi den brugbar? – hvordan
vil I sikre medejerskab og udbredelse?– tidsplan DGI skal på plads.
Eks. på strategiplaner http://www.landetpaamidtfyn.dk/Visions-og-stretegiplan.pdf
file:///C:/Users/post/Downloads/Strategiplan.%20Mols%20i%20Udvikling.pdf
file:///C:/Users/post/Downloads/Udviklingsplan.%20Landet%20mellem%20fjordene.pdf
6. Arbejdsgrupper - https://www.xn--rebildstklyngen-bub.dk/arbejdsgrupper/ hvilke se
under de enkelte indsatsområder links øverst til venstre?
– Handleplanernes vigtighed i strategiplanen.
Styregruppens overblik – hvordan sikrer I føling med, hvad der sker i alle grupper? kommunikation?
7. Hjemmeside status – facebook status
- Interaktive kort
- Stof til hjemmeside – opbygning – hvem leverer hvad?
8. Vigtigt til og fra andre grupper – pressen – hjemmeside – facebook
- ?
- Journalist ”Altinget” – forespørgsel DGI
9. Næste møde SG 4/4 kl 17 – 19 i St. Brøndum – Udarbejdelse strategiplan! – fordeling
af skriftlige opgaver – godkendelse kommunikationsplan + SG – evaluering 3/5, - plan for
evaluering med BIG og KG d. 3/5 – plan for borgermødet d. 30/5.- hvem gør hvad?elektronisk evaluering og
10. Nyt fra sekretariatet
11. Evnt.

