
 

 

 

 

Tilstede:  

Bente, Helle, Peter, Sara, Gitte, Ole, Line, Pia, Jacob, Hanne, Rica 2, Grant, Inger, Birgit, Birgitte, 

Jørgen, Michael.  - Henrik C. og Jørgen B.? 

Afbud fra: Mads og Fie 

 

1. Kort præsentation Line, BIG og KS  

Line præsenterede sig selv og den funktion, hun skal varetage. Hun er uddannet byplans- 

og landskabsarkitekt og har arbejdet med landsbyklynger i både Vejle og på Mors. 

Line skal facilitere visionsprocessen sammen med styregruppen og også deltage i 

processen på borgermødet og de workshops, der etableres til at modne ideer 

efterfølgende. 

 

2. Kortlægningsrapport – opfølgning kommentarer 2. korrektur (kort) 

På ipads og tablets er det ikke let at læse rapporten. Pia vil spørge, om der kan laves en 

ipad-, og tabletvenlig udgave. 

Størrelsen på rapporten bliver i A4-format. og der trykkes 25, til de grupper, der har været 

involveret. Rapporten kommer til at ligge på hjemmesiden og der kan henvises fra fb. 

 

Det blev foreslået, at rapporten trykkes i et større antal eksemplarer til uddeling. 

Line vil undersøge, om vi kan få trygt flere fra sekretariatet og i givet fald, til hvilken pris. 

Pia fortalte, at der kommer flere fotos fra vores eget område i stedet for de fotos, der er 

tager i andre områder uden for klyngen. 

 

Det er det forkerte kort, der er kommet med, men det bliver også ændret. Pia sender 

kommentarerne i morgen til klyngesekretariatet. 

 

3. Vigtigt fra styregruppemødet – planer for borgermødet d. 31/1 samt workshop for 

arbejdsgrupperne d. 28/2 18. annoncering borgermødet - BIG og KS involvering  

- og senere SG, BIG og KS involvering – deltagelse i og udbredelse af kendskab til 

arbejdsgrupper og -workshop. 

 

Mødelokaler er booket til både den 31. januar i Siem og 28. februar i Blenstrup. Det 

foreslås at mødetidspunktet for borgermødet er kl. 18.00 og at der tilbydes børnepasning. 

Det kan også overvejes at tilbyde ostebord, og så måske mødes kl. 19.00. Der var størst 

opbakning til ostebord kl. 19.00. Styregruppen beslutter sig endeligt på sit næste møde. 

 

Referat SG, BIG, KS 

Dato:  16/11 2017  Kl:  18 – 19(21) 

Sted:  Blenstrup Kultur- og aktivitetscenter 

Ordstyrer:  Peter Müller  Referent: Gitte 



Sara, Line og Pia finder ud af at lave annoncen. Det er vigtigt allerede nu at udmelde dato 

for borgermødet ud og igen i starten af det nye år, også når rapporten er færdig og at den 

kan læses på hjemmesiden. Her skal det også fremgå, at den præsenteres på Siem 

forsamlingshus den 31. januar. De 119 frivillige får en invitation personligt via mail, som 

Peter sender. 

 

Det blev besluttet, at der ikke skal være tilmelding til borgermødet. Det skal ikke fremgå af 

invitationen, at der skal laves en masse arbejdsgrupper. Det vil afholde mange fra at 

komme. Det kan oplyses på borgermødet, at hvis nogen har interesse, kan de indgå i en 

arbejdsgruppe. 

 

Styregruppen vælger de indsatsområder, der skal dannes arbejdsgrupper på - ud fra 

rapporten. Men det er på borgermødet, at grupperne nedsættes, på baggrund af de 

interessetilkendegivelser, der kommer frem her. 

 

Styregruppen, borger- samt kommunikationsgruppens medlemmer bør melde sig først, til 

at deltage i arbejdsgrupper – måske kan det understøtte at andre også melder sig. 

 

Der skal laves pressemeddelse om, at rapporten nu er lavet, og at den drøftes på 

borgermødet. De meste intressante konklusioner skal oplyses i pressemeddelelsen - som 

appetitvækker for at ville komme på borgermødet. F.eks. transportudfordringerne. 

 

Den 9. giver Line et inspirationsoplæg til brug for borgermødet. Her gives input fra andre 

klyngeområder og deres erfaringer. 

 

4. Næste møde -  er der basis for møder i BIG og KG inden borgermøde og workshop? 

Hvornår? - Punkter til dagsorden?  

 

Der var ikke umiddelbart interesse for at mødes inden. 

 

5. Husk at levere stof til hjemmeside og facebook samt fotos med stemningsbilleder fra 

Rebild Øst #rebildøst på instagram, så kommer de direkte til at skabe liv på hjemmesidens 

forside/link til instagram. 

 

Der er ikke sket så meget siden hjemmesiden gik i luften. Det skal udbredes, at man bare 

kan sende billeder m.m. til Jørgen fra kommunikationsgruppen. Jørgen følger op med 

Thomas fra sekretariatet - med hensyn til kort på hjemmeside. 

 

6. Evnt.  

Det har været foreslået, om der er nogen der har lyst til at arrangere noget, hvor man kan 

besøge hinandens områder - f.eks. en lørdag og hører lidt om hinandens seværdighededer. 

Det kan også være i forhold til at se gamle som nye stier. 

De byer, der har lyst, kan evt. tilbyde guidede ture på stier med fortællinger om området 

og måske servering af pølser. Birgit vil godt stå for et sådan arrangement i St. Brøndum. 

Det kan tages op på borgermødet. 

 

7. Fri snak, mad, drikke og hygge fra kl. 19 – 21. 


