
 

 

 

Tilstede: 

Sara Tornøe 

Bente Søgaard  

Helle Astrup  

Ole Terp 

Jørgen Brøndgaard Nielsen 

Sabrina 

Jacob Ellemann 

Jørgen 

Rica 

Hanne Førster 

Gitte Holm 

Pia Bonde 

 

Afbud fra:  

Peter Müller 

1. Let traktement 

 

2. Orientering fra styregruppen og kommunikationsgruppen 

Udviklingsplanen er røget til trykning 

Styregruppe er ved at lave vedtægter, som er færdige til borgermødet. De indeholder 

forslag til et klyngeråd, der er en kombination af styregruppe, borgerinvolveringsgruppe og 

kommunikationsgruppe. 

Det foreslås at der holdes møder 4 gange årligt 

 3 fra landsbyer, hvoraf en skal udpeges fra og af landsbyrådet og være fra 

klyngen. 

Jørgen fra Askildrup er villig til at fortsætte fra styregruppe og til Klyngeråd, følge 

op på arbejdsgrupper. (Måske også Peter?) 

Rica og Birgitte er mulige rep. for landsbyrådet, som udpeger 1 rep. 

 3 skal udpeges fra hver af de 3 lokalråd – Sara inviterer lokalråd og landsbyråd til 

borgermødet d. 30/5 til orientering – herefter udpeger de rep. som deltager i 

konstituerende møde d. 6/6 

 1 fra kommunen Sara tjekker op med sit bagland. 

 1 presseansvarlig - Gitte 

 1 fundraiseransvarlig Gitte og Hanne 

 1 hjemmesideansvarlig Jørgen 

 1 Facebook ansvarlig Hanne 

Referat SG, BIG og KG 

Dato:  3/5 2018  Kl:  18-21 

Sted:  Blenstrup Kultur og aktivitetscenter 

Ordstyrer:  Pia Referent: Gitte 



 2 suppleanter 

Det blev drøftet, hvad det mere præcist skulle ske i et klyngeråd. Det skal være mere end 

blot at koordinere og snakke. Evt. kunne klyngerådet stå for at arrangere de 4 essers 

messe, og f.eks. cykelløb, fester m.m. Det vil sige noget, som nogen kan brænde for. 

Det sidste møde i styregruppen d. 6/6 bliver også til et konstituerende møde for 

klyngerådet. 

3. Invitation til borgermøde d. 30/5 18 kl 19 – 21.30 i Terndrup Idrætscenter - 

Annoncering/borgerinvolveringsgruppens maillister, hjemmeside og facebook + 

invitation til lokalråd og landsbyråd samt pressemeddelelse. 

Pia gennemgik programmet for borgermødet 

På borgermødet har Pia haft kontakt til klyngen Mols i udvikling, der kommer en person 

Jørgen Ørgaard herfra og fortæller om erfaringer m.m. 

Leon Zebbelin byder velkommen, ligesom Peter, som formand også gør det. 

Jørgen Brøndgaard fortæller om Vision og udviklingsplanen for Rebild Øst Klyngen. 

Jørgen fortæller om oprettelsen af et Klyngeråd og de tanker, der er gjort 

Peter koordinerer med alle oplægsholdere laver en endelig dagsorden for borgermødet. 

Peter siger tak for i aften. 

 

4. næste møde for arbejdsgrupper d. 16/5 kl 19 – 21 i Terndrup Idrætscenter 

På Styregruppemødet d. 6/6 deltager både nuværende styregruppe og det kommende 

klyngeråd, som konstituerer sig. 

 

5. Evnt. flere frivillige i gang hvordan?- besøg rundt i klyngen? – running dinnner? – 

inspiration fra andre klynger på www.landsbyklynger.dk – facebook og blog samme navn. 

Klyngeråd (KR) for Rebild Øst Klyngen fra 1/8? 2018! 

Repræsentation Medlem - tilsagn mulige 
Landsbyrådet ? Birgitte, Horsens? Rica, Skibsted? 

Landsby Jørgen, Askildrup ? 

Landsby Peter, St. Brøndum? ? 

Lokalråd Blenstrup  Hanne?, Birgitte?- Carsten? ? 

Lokalråd Bælum  ? 

Lokalråd Terndrup  Ivan, Jacob?- Ole, Helle? ? 

Rebild Kommune Sara?  

Presseansvarlig Gitte, Blenstrup  

Hjemmesideansvarlig Jørgen, Hellum Hanne? Suppleant? 

Facebookansvarlig Hanne, Blenstrup  

Fundraising Gitte, Hanne, Blenstrup Dan, Birgitte, Peter?? 

 

Konstituering Ansvarlig suppleant 
Formand - dagsorden   

Sekretær indkalder til møder 
Skriver dagsorden og referater – 
sender til Klyngeråd, hjemmeside 
og facebook. 

  

Kasserer?   

 

6. Evaluering  Pia samskriver evalueringen og medsender referat 

http://www.landsbyklynger.dk/

