
 
              KLYNGERÅDET 

                     for Rebild Øst klyngesamarbejdet 

Referat fra Klyngerådsmøde onsdag den 28. august 2019 kl. 18.00 - 21.30 hos Henrik i Bælum 

Tilstede var Birgitte F. Mikkelsen, Gitte Holm, Kasper Kjær Jensen, Carsten Hvillum, Henrik Christensen, Ivan 

Johansen og Jacob Ellemann. 

Afbud fra Jørgen Nielsen 

 

1. Valg af referent og godkendelse/ændringer af dagsorden. 

Jacob referent, dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse referat fra mødet 17. juni 2019. 

Manglende noter fra mødet, betød at Henrik ikke kunne færdiggøre referatet fra mødet 17/6. 

Kom dog i tanke om, at noterne var fotograferet, disse foto sendt til Jacob, som efterfølgende 

har uddraget dette: 

Forslag fra brainstorm under mødet, med 4 og 5 "stemmer", gives herved som forslag til den 

røde tråd gennem afviklingen af bosætningsmessen i de 3 haller, så der opstår en entydighed, 

at messen kan genkendes alle 3 steder. 

- oplæg i hver hal om klyngen og de enkelte byer m.m. 

- flagallé i hver by. 

- "legeland" i midten af hver hal. 

- åbent hus i omkringliggende institutioner, skole, børnehave og skolefritidsordning 

Herudover kan hver by/hal sætte sit eget præg på bosætningsmessen. 

Ovenstående afsnit tilføjes referatet fra mødet 17/6-2019. 

 

3. Orientering  

Formand 

- artikel i Nordjyske, Jacob synes ikke den var særskilt god, andre mener den var OK, 

næste gang godkende det skrevne, måske bedre selv at skrive. 

- Weltklasse, vort markedsføringsburo, har i samarbejde med Jørgen været inde over 

hjemmesiden. 

- Christine Shannon fra Terndrup, uddannet indenfor medie,  vil hjælpe Jørgen med en 

tiltrængt "renovering" af hjemmesiden. 

 

Medlemmer Klyngerådet. 

- Carsten, Weltklasse klar til at gå i gang med SoMe kampagnen. 



Kommer til at bestå af 8 forskellige koncepter med tekst og billeder, eks. Velkommen til 

det gode liv, Skal vi være naboer?, Klatretræer så langt øjet rækker, Maks. 20 minutter 

til det hele. 

Vi arbejder med færdiggørelse af ejendomsmæglerfolderen, der er aftalt trykning af 

1000 stk, er det for mange, skulle vi hellere starte med 500 stk, for så senere at 

genoptrykke med 500 ved revurdering/nydesign af folderen. 

- Henrik, Lokalrådet i Bælum arbejder på ny hjemmeside, linket fra klyngens 

hjemmeside. 

Når kommuneaftale med KL foreligger, kan vi få at vide, hvad der sker på den kollektive 

trafiks område, orientering på næste møde. 

- Ivan, som kasserer i klyngen, ikke koblet op på E-boks, da det kommer til at koste 

1000,- kr pr år, grundet cvr-nr. Birgitte vil undersøge, da hun ikke mener det koster 

Horsens Bylaug noget at være på E-boks. 

Planstrategien i høring fra uge 37, og 8 uger frem. Den omhandler meget 

klyngesamarbejde i hele kommunen. 

- Birgitte, for at gemme alle vore dokumenter og filer et fælles sted, er der oprettet en 

fælles mail, g.mail/drev med mailkonto. Birgitte har udarbejdet en mailstruktur, som 

fremsendes til Klyngerådet. 

Er inviteret til ledermøde i Rebild Kommune af Sara Tornøe. 4 personer er inviteret, skal 

interviewes af ekstern oplægsholder foran ledergruppen. Hvad har Klyngerådet af emer 

som Birgitte burde tage op - infrastruktur på især tværs af kommunen er vigtigt - 

borgerinddragelse fra starten, og ikke kun i en efterfølgende høringsfase.  

 

4. Nyt fra arbejdsgrupperne. 

       Arbejdsgruppen Fælles identitet, markedsføring og bosætning. 

      - Brochure under revidering, trykkes kun i 500 stk nu. 

      - SoMe kampagnen, Carsten sender oplæg til Weltklasse. 

      - Forslag om drikkedunke til skolebørnene droppet da for dyre. Henrik vil undersøge hos Rebild 

      Kommune, om de kunne deltage, da han er vidende om, at deres lager af dunke er opbrugt. 

      - nye boformer i Blenstrup, rapport "Under samme tag" er flot arbejde, for at komme videre,  

     møde med chefen for Plan og Vej, passer med kommunens 17 verdensmål. 

     - Birgitte har modtaget mail fra Bente Søgård, besked fra Klyngesekretariatet, med link til "Spor 

     i landskabet", videresendes til stigruppen. 

   

5. Nyt fra de enkelte byer. 

nyt punkt, som vi vil have fast på hvert møde, et orienteringspunkt for at høre, hvad der sker 

de enkelte steder, og hvad kan vi lære af hinanden. 

- Blenstrup, idrætsuge i flere år, men hvor meget idræt er der egentlig heri? Kunne Blenstrup 

feks. lære noget af Bælum-ugen? 

- Bælum, ingen Mølledag i år, i stedet indvielse af nyt solvarmeanlæg ved Bælum Varmeværk, 

incl. byvandring og indvielsesfest ved Møllen. 

Cykelstien i Hulvejen ved Rebild er endegyldigt droppet (fredningsmyndighederne), kunne 

nogle af de afsatte 4,4 mio. kr hentes til stien Bælum-Terndrup?, kontakt til de lokale 

politikere. 

- Terndrup, opstart af hjertestartergruppe, 35 har meldt sig til gruppen. Bælum vil tage det op 

på næste Lokalrådsmøde. 

Apotekerhaven, legeplads ved Tinghuset, har fået de sidste penge fra Friluftsrådet. 



Områdefornyelse, alle kloakker i Centret skal skiftes, så det har trukket fornyelsen af Centret 

langt ud, ikke med i projektet, men kloakkerne berører ikke områdefornyelsesmidlerne. 

Herefter går man i gang med fornyelse i hovedgaden. 

Der bygges i øjeblikket 18 nye lejeboliger på gl. sygehusgrund, og der bygges ny sognegård ved 

kirken. 

 

6. Bosætningsmesse den 29. marts 2020 i de 3 idrætshaller. 

 Fremsendt liste over interessenter i alle klyngens byer og landdistrikter (foreninger, 

håndværkere, erhverv, og meget mere).  

 - De 3 Lokalråd tager udgangspunkt i denne liste, føjer til, og sletter, så listen bliver aktuel. 

Ejendomsmæglere, menighedsråd, og andet som måtte mangle, tilføjes listen. 

 Blenstrup tager oplandsbyerne, Gerding, Fræer, Askildrup, St.Brøndum, Horsens og Dollerup 

med. 

 Bælum tager oplandsbyerne, Smidie, Ll.Brøndum, Solbjerg, Korup, Svanfolk og Skibsted med. 

 Terndrup tager oplandsbyerne, Hellum, Torup, Siem og Lyngby med, hvorefter hele klyngen er 

repræsenteret. 

 Lokalrådene skaffer mailadresser på alle interessenter, som tilføjes listen. Tjek at de 

mailadresser, der allerede står i listen, stadig er aktuelle. 

 Arbejdsgruppen Fælles identitet laver forslag til indbydelse til messen. 

 Listen og invitationen skal være klar, så udsendelse kan ske senest 1/11-2019. 

 - Lokalrådene beslutter, om der skal være en form for underholdning i de enkelte haller under 

messen, og Lokalrådene laver aftaler med de optrædende. Der er i budgettet ikke afsat midler 

til underholdning, så det må blive på "amatørbasis", meget billigt. 

 - Kontakt til Klyngesekretariatet, kender de til andre sådanne arrangementer?, hvorledes 

tiltrækker vi folk til messen? Der er i budgettet afsat midler (58.000 kr), til en målrettet 

kampagne på de sociale medier, for at tiltrække især børnefamilier i Aalborg-området, der går 

i flyttetanker. 

 

7. Næste møde. 

Mandag den 28. oktober kl. 19.00 hos Birgitte, Horsensvej 45 

 

8. Eventuelt 

intet. 

 

 

 

 

              KLYNGERÅDET 
                     for Rebild Øst klyngesamarbejdet 


