Dagsorden

Dato: 7. jan. 2020
Sted: Hos Dorthe, Stauning

Klyngerådsmøde

Mødeleder: Birgitte
Tilstede: Boi, Kjeld, Dorthe, Andrea, Birgitte,
Anette, Jeppe, Alfred, Søren

Referent: Anette
Fraværende: Kenneth

Dagsorden:

Kommentar:

20.1

Godkendelse af dagsorden

20.2

Velkommen til Andrea

Godkendt med kommentar om at
punktet under evt. landdistriktsrådet
er mere omkring finansielle midler.
Andrea har været proceskonsulent
gennem længere tid. Hun bliver
nøgleperson og projektleder på det
mobile mødested. Hun er tildelt 12
timer om måneden. Andrea har
overblikket og indkalder til møder i
arbejdsgruppen.
Vi skal nurse dét, vi har, men holde
igen med at sætte nye store projekter i
gang.
Status på økonomi og brugte midler:
Kan ikke søges refusion på leje af
lokale. Midlerne er brugt.
70.000,- fra bevilling til landsbyklyngen
til projekter. Et lille (p.t. ukendt) beløb
er brugt på logoer, og 5000,- til
generalforsamling.
Andrea sender budget fra ansøgning
rundt til os alle.
Vi mangler en enkelt underskrift Alfred kører forbi.
Det mobile mødested:
Deadline 1. sep. til aflevering af
endelig ansøgning med
arkitekttegninger med input fra
borgernes ønsker for mobilmødested.
Vi skal have to tilbud fra
arkitekter/tegnefirma.
Arbejdsgruppen består af Birgitte,
Dorthe, Jeppe og Andrea som
projektleder.
Input til arbejdsgruppen er også at
tænke, hvordan mødestedet fremover
skal finansieres.

20.3.

20.4

Nyt fra Kasserer

Nyt fra arbejdsgrupperne

Ansvarlig:

Andrea

Dorthe
Andrea
Alfred
Andrea +
arbejdsgruppen

Til dagsorden

referat 07-01-20

Næste møde brainstorming omkring
mødestedet.
Vi skal hurtigt ud og møde borgerne,
sogneforeninger m.v.
Eventgruppen:
Er ved at lave en årsplan og herefter
skal der laves en arbejdsgruppe.
Forslag p.t. besøg i økoladen, kreative
aftener, gåtur, partners
sogneturnering. De arbejder videre…
Ungegruppen:
Jeppe har mødt gruppen – og de få der
var der, havde god energi og nogle
fantastiske kontaktpersoner. De
arbejder på et unge logo og events.
Primær målgruppe p.t. er dem der ikke
allerede er aktive i foreningsregi, unge
tilflyttere. Jeppe deltager i deres
møder efter behov.
Stigruppen:
Har gået ture i området før jul. De er
ved at undersøge stierne fra kirke til
kirke. Forslag om at invitere skolerne
til at hjælpe med trampestierne.
Forslag om at bruge Endomondo til at
tegne stierne op. Forventer at
arrangere gåtur sidst i maj i
samarbejde med eventgruppen.
Erhvervsgruppen:
Arbejder fortsat på strategien og er
opmærksomme på rekruttering af nye
medlemmer. På næste møde skal
diskuteres kontingentsatser.
Tilflyttergruppen:
Siden sidst har arbejdet på strategi og
en video. En video der præsenterer
hele klyngen. Lær dansk – undersøger
mulighederne. Enig om at det er et
godt initiativ.
Idrætsgruppen:
Har lavet et årshjul med fire møder og
6 events. Et forårsstævne i fodbold og
idrætsstævne for skoler er på vej.
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Idrætsgruppen kommer til at mangle
penge til dækning af mad og halleje.

20.5

Nyt fra PR

Når vi laver opslag på fb fra klyngen, så
skriver vi LANDSBYKLYNGEN
FRISKVIND, altså med blokbogstaver.
Web:
De enkelte grupper laver et skriv om
deres arbejdsgruppe. Deadline 1. feb.
Er der brug for hjælp til at teksten, så
ring til Birgitte eller Anette
Referater ligges på hjemmesiden. Kan
suppleres med kort videooptagelse.
Andrea sender liste med mødesteder,
billeder, strategiplan og rapport, som
også skal på.
Facebook:
Vi har lavet en gruppe. Birgitte er
primær administrator.

20.6

Nyt fra Sognene

20.7

Kort Videooptagelse

20.8

Næste møde

20.9

Evt.

Med formanden om mødets
højdepunkter som deles på facebook
og hjemmesiden, som en slags referat
fra mødet – 10 minutter til sidst.
Tirsdag den 4. feb. hos Jeppe kl. 19-21,
Nymøllevej 8, Højmark.
Tillykke til Stauning som Årets landsby.

Godkendelse af referat

Dejligt med økonomisk støtte til
Andrea.
Godkendt.

20.10

referat 07-01-20

