
Referat fra Klyngerådsmøde tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 19.00 – 

21.30 i Terndrup Idrætscenter. 
 

Tilstede var Jacob Ellemann, Birgitte F. Mikkelsen, Gitte Holm, Kasper Kjær Jensen, Jørgen Nielsen, Henrik 

Christensen og Ivan Johansen. 

Afbud fra Carsten Hvillum og Christina Ottesen.  

 

Valg af referent og godkendelse/ændringer af dagsorden.  

 Jørgen Nielsen blev udpeget til referent og der var ingen ændringer til dagsorden. 

 

Konstituering af Klyngerådet. 

Jacob Ellemann valgt til formand, Birgitte F. Mikkelsen valgt til næstformand og Ivan Johansen valgt til 

kasserer. Formand, Næstformand samt kasserer tegner foreningen. Ivan Johansen vælger et pengeinstitut 

og vælger den billigste og bedste løsning. 

 

Referat fra stiftende generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling. 

Godkendt med sproglige rettelser. 

 

De godkendte vedtægter. 

Maria Orth-Nissen , Siem, mener at der skal afholdes ordinær generalforsamling ifølge de gældende 

vedtægter i marts. 

Bestyrelsen har besluttet at det ikke skal ske pga. det sene opstartstidspunkt. 

 

Orientering. 

Arbejdsgrupperne ligger lidt underdrejet for tiden. 

Der er forslag om at udarbejde en fælles kalender for hallerne, for at undgå at større arrangementer ligger 

på samme dato. Jørgen Nielsen arbejder på at lave en fælles kalender til hallerne så de kan koordinere 

indbyrdes. 

Birgitte F. Mikkelsen fortalte om hvor langt reklamegruppen er kommet med branding, og projekt om 

alternativ bosætning, hvor man har søgt om penge til projektet. Kommunen bakker op og Henrik 

Christensen opfordrer til at gruppen tager et møde med kommunen. 

 



Ansøgning den ny pulje, restmidler byzonepuljen – hvad skal vi søge om. 

Der blev besluttet at søge midler til drift af Rebildøstklyngen. 

Birgitte F. Mikkelsen står for ansøgninger. 

Der blev efterlyst ideer til byzonepuljen. 

Der blev snakket om et bredere naturprojekt der kunne involvere stigrupperne. 

Der var tale om evt. at ansætte Pia Bonde som konsulent til at guide fælles stigrupper. 

Jacob Ellemann kontakter Pia og hører hendes mening.    

 

Hvad skal igangsættes? Ideer til nye tiltag. 

Der blev talt om udstillinger i hver af de 3 haller, af foreninger, ejendomsmægler m.m. Evt. Leje af busser til 

transport af folk der kommer udefra. 

 

Næste møde / møder resten af året. 

Næste møde afholdes d. 23. april i Bælumhallen. 

Der blev aftalt at vi holder møde hvert kvartal. 

 

 

 

 


