
  

  

Referat møde 22/2 i Rebild Øst Klyngens arbejdsgruppe for Fælles identitet, bosætning og 
markedsføring 

  

Hej Alle! 

  

Hermed referat fra endnu et møde i vores arbejdsgruppe. Til de af jer, der ikke er med i 

arbejdsgruppe, men som får mailen cc, skyldes det, at vi selvfølgelig gerne vil have frivillige med 

fra jeres by. Vi finder det især vigtigt, at Bælum bliver repræsenteret, da mange af projekterne 

direkte vedrører jeres by, f.eks. markedsføring af ledige byggegrunde m.v.. Efter denne mail, skal I 

nok slippe for at være med på modtagerlisten 😊 

  

På mødet blev arbejdet med udarbejdelse af handlingsplan igangsat.  

  

Vi definerede hvilke succeskriterier vi har for projektet (første udkast lyder således): 

1) Fælles reklame/annoncer for Rebild Øst Klyngen 

2) Øget salg af især byggegrunde 

3) Udvikling af ejendomsmægler "katalog" 

4) Video (via Rebild Kommune) der præsenterer Rebild Øst 

5) For at fremme den fælles identitet ønskes arbejdet på at lave et "landsby byggeri", som kan laves 

i Terndrup, Bælum og Terndrup og som passer ind i klyngens vision. 

  

Hvilke udfordringer løser dette projekt? 

1) Det tiltrækker flere tilflyttere og flere grunde sælges. Samtidig ønskes nuværende beboere 

fastholdt i klungen. 

2) Det fastholder et aktivt foreningsliv samt områdets skoler. 

3) Der er mulighed for boformer for flere ældre, singler samt andre alternative boformer. 

4) Rebild Øst Klyngen og vores området bliver mere kendt for andre udenfor klyngen.  

  



  

  

Opgavefordeling frem til næste møde 6. marts 2018 i Blenstrup Hallen kl. 19 

- En fra fundraisergruppen kommer med i denne arbejdsgruppe (Hanne spørger Gitte Holm) 

- Oversigt over hvilke byggegrunde der er til salg i Rebild Øst Klyngen (Birgitte undersøger) her 

ville det være dejligt, hvis også en med kendskab til Bælum var med i gruppen. 

- Kortlægning af hvilke ejendomsmæglere vi har, der grænser op til klyngen, samt hvilke der 

opererer indenfor klyngen. (Jacob har lavet en liste, se vedhæftede) 

- Muligheder for at kommunikere ud/reklamere (Ivan har spurgt Tendrup Taxa og Busser, som er 

positive overfor at reklamere for klyngen på deres busser, der har ruter i stort set hele Nordjylland 

samt Midtjylland.) 

- Indhente tilbud hos reklamebureauer for udfærdigelse samt hjælp til fælles reklamer (Hanne 

spørger hos Weltklasse, Ivan spørger Print & Grafik og Birgitte spørger Carsten Hvillum ift 

kontakter på Tech college) 

- Da vi alle har stort lokalkendskab til vores egne byer, snakker vi hver især udfra de udfordringer 

vi ser i vores egen by, og får dette smeltet sammen til nogle fælles målsætninger, der gavner hele 

området. Derfor vil vi meget gerne at en fra særligt Bælum kommer med i gruppe, for at sikre, at 

denne by også kommer med under de fælles målsætninger. (Birgitte tager kontakt til Bælum 

Lokalråd) 

  

Vi ses på onsdag, hvor vi arbejder videre udfra ovenstående... 

 


