Referat

Klyngerådsmøde

Dato: 11. november 2019, kl. 16-00-18.00
Sted: Velling Klubhus

Mødeleder: Boi Nielsen
Tilstede: Kjeld, Boi, Alfred, Jeppe, Søren, Dorte,
Mette, Anette, Kenneth, Birgitte

Referent: Anette Kirk
Fraværende:

Dagsorden:
19.1

Godkendelse af dagsorden

Status/Beslutning:

19.2

Godkendelse af referat fra
konstituerende møde

Godkendt

19.3

Nyt fra kassereren

19.4

Nyt fra arbejdsgrupperne

Bankforbindelse: Faster Andelskasse. Vi
bruger af overskud af pølsesalg ved
børnedag til oprettelse af konto (1000
kr) + vi søger ved kioskfonden i Dejbjerg.
CVR nummer er oprettet, mangler nemid. Mette, Kjeld, Søren, Birgitte og
Kenneth har ikke afleveret id.
Status på økonomi. Dorthe går det
igennem, når hun har mappen.
Unge arrangement:
Ingen deltagere fra Højmark. Højmark
unge vil hellere have arrangement for
hele kommunen.
Der var 6 resource stærke unge med.
Forslag til ungegruppen at de forsøger at
samarbejde med E-sport gruppen og
skills lærlinge i Lem.
Idrætsgruppen:
Familieaften: Godt besøgt af
klyngeområderne.
Fodboldstævne i Lem: Success
Forårsfodboldstævne i Lem:
Skoleevent i Højmarkmark og Dejbjerg:
Klyngespring i november.
Ovenstående events dækkes af midler
fra Nordea og DGI.
Fire årlige møder i idrætsgruppen.
Tilflytter arrangement: ca. 40 deltagere.
Forslag om video præsentation af
Klyngen.
Muligvis et opfølgningsarrangement
mere i foråret.

Ansvarlig:

Dagsorden godkendt

Dorthe

Jeppe
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19.5

Fordeling af kontaktpersoner på
arbejdsgrupperne

19.6

Status på ansøgning og udvikling på
mobilt mødested

19.7
19.8

Status på ansøgning om
konsulenthjælp fra Andrea Oprea, DGI
(ca. 6 mdr. á 12 timer – ca. 42500 kr.)
Status på PR og hjemmeside

19.9

Omtale til Dagbladet, Facebook mm.

19.10

Oprettelse af kontaktliste

Eventgruppen:
Er ikke kommet helt i gang endnu.
Mangler et par personer fra hvert sogn.
Vi skal alle finde 1-2 personer fra hvert
område, som kan tilknyttes.
Erhversgruppen: Har møde torsdag.
Indbydelse er sendt til medlemmer.
Information skal sendes bredt ud til
medlemsværdige.
Stigruppen: Søren, Boi
Erhvervsgruppen: Boi
Tilflyttergruppen: Alfred
Idrætsgruppen: Kjeld
Eventgruppen: Dorthe, Mette
Ungegruppen: Kasper og Andrea + Jeppe
Kommunikation og PR: Anette, Birgitte
Realdania og Lokale og Anlægsfonden
har bevilliget op til 200.000 kr. Dejligt!
Må og kan Andrea gå ind og være vores
processtyrer? Kjeld kontakter Andrea
ang. projektet.
Der stilles forskellige krav, vi skal være
ops på.
Proceskonsulent møde den 2. dec. i
Viborg. Dorthe, Boi, Alfred og måske
Birgitte deltager.
Der er møde i aften, hvor vores
ansøgning bliver behandlet.
Forslag om at konvertere facebooks side
til facebook gruppe. Vedtaget.
Hjemmesiden skal opdateres…
Birgitte og Anette udtænker en kalender
plan mm.
Birgitte og Anette gennemgår på
procedurer/laver spiseseddel på et af de
kommende møder.
Vær opmærksom på, at PR omkring
mødestedet skal sendes til orientering til
Realdania/Lokale og anlægsfonden.
Husk at tage lidt billeder ved
arrangementer.
Hvem udtaler sig? Forslag: Vi kan alle
udtale os på Klyngens vegne, men vi
informerer alle og er vi i tvivl henviser til
formanden. Vedtaget.
Vedlagt som bilag.

Alle

Boi

Kjeld

Dorthe,
Boi, Alfred
(Birgitte)

Birgitte &
Anette
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19.11

Hvad gør vi med forfriskning til
møderne?

Det sted som afholder mødet, sørger for
forfriskning – alt fra kaffe til
kartoffelsuppe.
Punkter til dagsorden sendes seneste 10
dage før til Kjeld.
Faste punkter: se vedhæftede skabelon
Skabelon sendes til Kjeld.
Pengeskabende aktiviteter skal på
dagsorden på et tidspunkt.
Faster Andelskasse fusionerer! Vi
opretter og tager det op til revision om
et års tid.
Hvordan kommer vi ud til de lokale
foreninger i sognene? Punkt til næste
møde.
Julefrokost den 6. dec. eller 10./11. jan.
Birgitte sender mail.
Kenneth holder orlov året ud.
Næste møde: tirsdag den 7. jan. Hos
Dorthe kl. 19-21. Mødeleder Mette.

19.12

Faste punkter

19.13

Evt.

19.14

Frem med kameraet - fotografering

Done

19.15

Referat godkendt.

Dagens referat er godkendt.

Anette
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