
 

 

 

Tilstede: 

Maria Ohrt-Nissen 
Jørgen Nielsen 
Hanne Förster 
Pia Bonde 
Gitte Holm 
 
Fraværende:  

Grant Macdonald 

Birgit ønsker at bruge sine kræfter i arbejdsgruppen om infrastruktur fremover, og træder derfor 

ud af denne gruppe. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst d. 16/11 17 

Referat blev godkendt. 

2. Formidling til og fra arbejdsgrupper hvordan sikrer vi informationer? 

På hjemmesiden har Jørgen lavet et overblik over arbejdsgrupperne. Jørgen har lavet link til 

kontaktoplysninger til de nedsatte grupper under de enkelte indsatsområder. 

Tovholderne skal opfordres til at lægge informationer ind på hjemmesiden, hver gang der sker 

noget. Det gælder også referater m.m. 

Det er vigtigt at signalere, at det er ok bare at sende noget materiale til hjemmesideansvarlige 

f.eks. Hanne, hvis det drejer sig om Blenstrup eller Jørgen, vores webmaster – Så vil de lægge det 

på hjemmesiden. Det er ikke hensigtsmæssigt, at alle skal være gode til at betjene en hjemmeside. 

3. Hjemmeside status (Jørgen) 

Jørgen oplyser, at det mest er via Pia, at han modtager informationer til hjemmesiden. Interaktive 

kort funktionen fungerer ikke helt endnu. Klyngesekretariatet arbejder på en optimal løsning, som 

bliver tilgængelig i 2018. Det blev drøftet, om det var en idé kun at have ét kort over hele klyngen, 

og så linke til de enten virksomheder eller lignende, der er i hele klyngen. Det kan godt blive et 

omfattende arbejde at vedligeholde kort m.m. for hver by. 

Pia vil bede borgerinvolveringsgruppen om hjælp til at få oplysninger om, hvilke byer m.m. der har 

egne fb-sider. Disse skal efterfølgende meldes tilbage til Jørgen, som så vil linke til disse fb-sider 

fra hjemmesiden. Ligeledes oplyses om muligheden for at få linket eksisterende hjemmesider til 

klyngehjemmesiden. 
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4. Færdig bygning af hjemmesiden, hvad mangler af basis? – hvem leverer hvad? 

Vi efterlyser frivillige til enkeltopgaver med at samle og levere stof til de enkelte menupunkter, 

f.eks erhverv – sortere og påføre webadresser, således, at der linkes til dem. 

Hjemmesiden skal give overblik over alle muligheder, men for at sikre opdateringer, linkes til 

relevante hjemmesider, hvor det er muligt. 

Alle opfordres til at tjekke, om deres lokalsider er, som de ønsker dem. 

 

5. Interaktive kort – status (Jørgen) 

Jørgen lægger alle aktiviteter fra rapporten på hjemmesiden. Endvidere undersøger han 

mulighederne fra Google maps, hvor der kan tilkøbes et program, om det kan anvendes til vores 

formål. 

Med hensyn til stier, arbejder stiguppen på at finde en metode til, hvordan disse kan fremgå på 

hjemmesiden. Der samarbejdes bl.a. med Karen Klausager, Rebild Kommune. 

 

6. Facebook status (Hanne) 

En person fra Terndrup har fået et log-in til klyngens fb-side. Hvis nogle personer i klyngen er vant 

til at lægge på fb vil der være hensigtsmæssigt, at disse får et log-in til klyngens fb-side. Når nogle 

af byerne lægge noget op på deres egne fb-sider, skal de opfordres til også at sende det til Hanne, 

så kan hun evt. lægge det på klyngens fb-side. 

 

7. Blenstrup siden som godt eksempel – skal den vises til de andre, så de kender deres 

mulighed? (Hanne) 

Det skal meldes ud via borgerinddragelsesgruppen, at har nogle lyst til at være mere atkive på fb, 

vil Hanne gerne hjælpe dem i gang, eller bare give et godt råd, hvis der er behov for det. 

St.Brøndum er også et godt eksempel på, hvordan de enkelte lokalområder på en nem måde kan 

opbygge egen side med undermenuer, og hvordan de erhvervsdrivende kan registreres. 

Disse 2 eksempler skal der henvises til som inspiration og siderne skal vises på borgermødet d. 

30/5 

 

8. Hjemmeside workshop – er der behov for at I inviterer de hjemmesideansvarlige en 

ekstra gang?  

Det blev drøftet, om der er behov for en ekstra workshop. Den kan evt. erstattes af, at Jørgen 

tilbyder at hjælpe repræsentanter fra de byer, der ikke er kommet helt fra start endnu. 

Pia skriver til de hjemmesideansvarlige og spørger, om de har behov for hjælp, enten via en 

workshop, eller ved at Jørgen hjælper med de konkrete behov. 



Hanne vil lave en historie om Blenstrups hjemmeside. Den gode historie om, hvordan det foregik 

med at få lavet en hjemmeside for St.Brøndum, skal også laves. Birgit og Solvejg opfordres til at stå 

for dette. Historierne skal formidles på hjemmesiden og facebook, til inspiration for andre. 

 

9. Vigtigt til og fra andre grupper – pressen – hjemmeside – facebook 

Styregruppen skal være mere i front med hensyn til at komme med historier, nyheder m.m. 

Styregruppen skal komme med oplæg til den videre organisering, og hvad der skal stå i 

strategiplanen. 

 

10. Kommunikationsplan – er den gældende både i projektperioden, og når I snart er 

selvkørende?- er der brug for præciseringer.  

Gitte læser planen igennem og kommer med forslag til ændringer/justeringer. 

 

11. Hvem er tovholder for kommunikationsgruppen og indkalder til møder m.m. – (husk 

referater udsendes til deltagere, til Jørgen på hjemmeside og i dropbox) 

Meget kan klares på mail. Planen er at vedligeholde det, vi har nu. Hvis der kommer en 

efterspørgsel efter noget mere, kan gruppen træde samme. 

Har styregruppen f.eks. brug for, at kommunikationsgruppen løser en konkret ad-hoc opgave, kan 

de bede gruppen om at forholde sig til dette. – evnt. indkalde ad.hoc. til styregruppemøde. 

 

12. Udviklingsstrategien – relevante fotos, indlæg og – formidling heraf. 

Pia opfordrede kommunikationsgruppen til at fremsende fotos, som understøtter visionen og de 

6 indsatsområder/ handleplaner – liv i klyngen. Fotos i høj opløsning, med tekst og angivelse af 

fotograf, samt fotografens tilladelse til at bruge de fremsendte fotos i klyngesammenhænge. De 

vil blive brugt i udviklingsstrategien, på hjemmesiden, facebook, i forbindelse med 

pressemeddelelser og anden markedsføring af klyngen.  

Fotos, som skal med i udviklingsstrategien skal sendes til Pia senest d. 15/4! 

 

13. Formidling af /om Borgermødet d. 30/5 – afklares af styregruppen. 

 

14. Evnt. 

Dette var det sidste ordinære møde i kommunikationsgruppen, hvor Pia deltager. Herefter er der 

fællesmødet BIG,KG og SG med evaluering d.3/5, møder i arbejdsgrupper og det afrundende 

borgermøde 30/5 inden Pia runder af, siger tak for godt samarbejde og ønsker fortsat Held og 

lykke. 

 

 


