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Helle Astrup 
 

1. Præsentation Line og styregruppen 

Line præsenterede sig selv og sin baggrund. Line er også proceskonsulent på et 

klyngeprojekt i Vejle og har været det i klyngeområdet ”De syv sogne”. Line skal mødes 

med styregruppen efter jul (den 9. januar til et 4-timers møde) Her skal det aftales 

endeligt, hvilken rolle henholdsvis styregruppen og Line skal varetage i processen på 

borgermødet den 31. januar, hvordan indsatsområderne skal  præsenteres. 

 

Line gav inspiration til, hvilken proces hun kan gennemføre – og endvidere bidrage til at 

skabe en overordnet vision, på baggrund af kortlægningen.  

 

Line sender et oplæg til, hvordan vi den 9. januar kommer frem til en vision. Den 31. januar 

skal vi nedsætte arbejdsgrupper, og aftale hvordan arbejdsgrupperne kan arbejde videre 

med at realisere forskellige projekter. (nogle meldte sig allerede til arbejdsgrupper på 

opstartsborgermødet, de inviteres personligt til borgermødet) Det vil dog være godt, at 

styregruppe, borgerinvolveringsgruppe og kommunikationsgruppen overvejer inden, hvilke 

arbejdsgrupper de vil deltage i, så vi aktivt melder på fra start af processen med etablering 

af arbejdsgrupper. 

  

Den 31 januar skal der være etableret konkrete arbejdsgrupper og disse grupper skal have 

nogle redskaber til, hvordan man arbejder med realisering af projektet – dette står Line for. 

Der skal være plads til, at flere kan deltage i arbejdsgrupperne. 

 

Line laver endvidere en drejebog, som sendes ud inden hver af de seancer hun deltager i. 

Her står, hvordan hun har tænkt sig at gennemføre møderne og hvad der skal komme ud af 

møderne. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst  

Referat blev godkendt 

 

Referat Styregruppen 

Dato:  16/11 2017  Kl:  17 - 18 

Sted:  Blenstrup Kultur- og aktivitetscenter 

Ordstyrer:  Peter Müller  Referent: Gitte 



 

3. Status kontakt nye frivillige 

Peter har kontaktet alle de frivillige, som havde opgivet mailadresser, men har ikke 

modtaget alle tilbagemeldinger endnu. Nogle af de indmeldte interesser går på at bruge 

kræfter i forbindelse med børn og unge, andre vil gerne noget med ældre. Andre igen har 

interesser indenfor mad, gymnastik og lignende. Halvdelen af de frivillige, der har meldt 

sig, er i forvejen involveret i frivilligt arbejde. Peter ringer til de frivillige, som kun har 

opgivet tlf. nr. 

  

Med hensyn til chokoladegaver, har Sara ikke afleveret gaverne endnu, men de er på vej i 

nær fremtid. 

 

4. Kortlægningsrapport – opfølgning kommentarer 2. korrektur 

Pia skriver kommentarerne ind til sekretariatet. Vi skal dog være realistiskt i forhold til, 

hvor meget vi kan ændre nu. Rapporten kommer ud i A4-format, og bliver derfor til at 

læse. Med hensyn til billederne kommer der flere fra forskellige områder i klyngen. Der er 

mange, som har sendt billeder ind de sidste dage.  

 

Det skal nævnes i rapporten, at ikke kun styregruppe – men også borgerinvolverings, -og 

kommunikationsgruppen har ydet en stor indsats. 

Kortet side 35 er ikke retvisende. Det skal også gøre fyldestgørende. Pia følger op. 

Pia samler alle kommentarer og nye fotos i dropbox mappen: ”kortlægningsmateriale” – 

undermappen ”alt vedr. korrektur 2” inden middag i morgen. 

Priser på tryk af flere rapporter undersøges. 

 

5. Lines planer for 9/1, 31/1 samt 28/2 18.– styregruppens input til Line  

Lines planer er refereret under pkt. 1 

Styregruppens input: Transportproblemerne blev drøftet, og hvad der skal til, for at løse 

denne udfordringer, som er fælles for alle klynger. I dag kan der også skaffes finansiering til 

forsøgsprojekter til infrastruktur – da mange har fokus på området.  

Når samtlige klyngeprojekter er gennemført, vil det sikkert komme frem, at det er et 

landsdækkende problem. Det vil derfor være et fokusområde for ministerier fremover at 

skulle forhold sig til, og måske også afsætte forsøgsmidler til. Derfor kunne det også være 

godt at kontakte andre klynger og lade sig inspirere til, hvad de har gjort af her – best 

pratice. 

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

Punktet tages på næste møde kl. 18 d.d. med BIG, KG og SG 

 

7. Næste møde SG 9/1 18 kl 17 – 21 - Vision, mål og indsatsområder - proces og opfølgning 

Line – endelig plan for borgermødet 31/1 18. – workshop arbejdsgrupper 28/2 18. – 

invitationer/ annoncering. Helle sørger for let traktement og drikke d. 9/1 17. 

 

8. Evnt.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


