
                                   
              KLYNGERÅDET 

                     for Rebild Øst klyngesamarbejdet 

Dagsorden 

Klyngerådsmøde tirsdag den 23. april 2019 kl. 19.00 - 21.30 Bælum Hallen 

1. - valg af referent og godkendelse/ændringer af dagsorden 

2. - godkendelse referat fra mødet 22. januar 2019. 

3. - orientering 

 formand 

 - Klyngerådet er oprettet med CVR-nummer og bankkonto i Jutlander Bank 

 andre klyngerådsmedlemmer 

 

4. - nyt fra arbejdsgrupperne 

 skal vi vælge et klyngerådsmedlem som kontaktperson til hver af arbejdsgrupperne?, 

 som kan viderebringe nyt fra arbejdsgrupperne til Klyngerådet, samt hjælpe disse. 

 

5. - LAG projektet "Markedsføring og nye boformer ..." 

 - projektet pr. 1. april 2019 overført fra Terndrup Borgerforening til Klyngerådet 

 - vi skal reklamere for EU og landdistrikterne på hjemmeside og facebookside, 

 samt på vort støttede reklamemateriale og LabLand materiale. 

 

 se skabeloner her: 
info-projektansoegere-tilskudsmodtagere.html

 

 se under afsnittet: Skiltning, design og logoer 

 

6. - bosætningsmesse den 29. marts 2020 i de 3 idrætshaller 

 -  sidste halvår 2019 inviteres alle tænkelige interessenter til at deltage med en bod 

 - i første omgang er tænkt, se nedenstående afsnit fra ansøgningen: 
 vil det at vi tilbyder "stadeplads" til alle tænkelige foreninger, spejdere, sportsklubber, skoler, daginstitutioner, 

haller, kultur- og forsamlingshuse, Lokalråd, landsby- og borgerforeninger, kommunen, Landsbyrådet, erhvervsforeninger, lokale 

ejendomsmæglere, menighedsråd og mange, mange andre, fremvise et enormt potentiale i klyngen, og vise og give grobund for et 

stærkt sammenhold klyngens beboere imellem.  

 - hele ansøgningen er vedhæftet den fremsendte mail 

 - hvem skal vi ellers invitere, erhvervsvirksomheder, handlende, restauranter og madsteder, 

 gårdbutikker, Naturstyrelsen? 



  

  

 

 - kunne vi vælge en fra Klyngerådet, til at stå for hver sit lokale område?, så vi sikrer, at alle  

 inviteres (vi vil indhente alle de foreningsdata der er muligt hos kommunen). 
 

7. - hvad skal igangsættes?, ideér til nye tiltag i klyngen 
 

8. - næste møde/møder resten af året? 

 

9. - eventuelt 

 

 

HUSK, eventuelle afbud til Jacob på mail: ellemannen14@hotmail.com 

 

 

              KLYNGERÅDET 
                     for Rebild Øst klyngesamarbejdet 


