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Dagsorden 
Klyngerådsmøde 

Dato: 17. juni kl. 19-21 
Sted: Dejbjerglund Efterskole 
Mødeleder: Kjeld Referent: Anette 
Tilstede: Jeppe, Dorthe, Alfred, Boi, Kjeld, 
Anette 

Fraværende: Søren, Mette, Birgitte, Kenneth 

 
Dagsorden: 

 
Kommentar: 

 
Ansvarlig: 

20.11  Godkendelse af dagsorden Godkendt  

20.12 Nyt fra Kasserer Intet nyt. Udlæg fra Kenneth på 
Facebook annoncering. 

 

20.13 Nyt fra PR Billeder er delvis kommet på 
hjemmesiden. 

 

20.14 Nyt fra arbejdsgrupperne Unge: 
Er først ved at komme i gang – målet er 
efter sommerferien. 
Events: 
Alt har været lukket ned. Har gåture med 
stigruppen i tankerne. Idé: tur til årets 
landsby. 
Dorthe har været i dialog med Frivillig 
center vest omkring gå-makkere. Som så 
bliver vi ikke involveret, men har lovet at 
hjælpe med markedsføring på 
hjemmeside og fb. 
 
Alfred har søgt 8000 (skulle have været 
5000) ved Sdr. Lem andelskassefond og 
har fået det. Der er søgt til trykning af 
flyers, annoncering på facebook, 
trykning af andet materiale til Klyngen. 
 
Tilflyttere: 
Covid-19 lukkede ned for gode 
initiativer.  
”Lær dansk” som pt. Køres af Dansk 
flygtningehjælp lukker, kommunen skal 
tage over, dog uvished omkring hvordan 
og hvorledes. 
AOF vil gerne samarbejde omkring 10 
lektioner til 670 kr. pr. deltager. Vi kan 
frit benytte Lem skole til undervisning.  
Vi siger ja til samarbejde og forslår to 
opstart, den ene efter uge 42, 
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formiddag, eftermiddag og aften. Alfred 
tager det med videre. Alfred søger om 
dækning af udgifter. Skal der tages 
beslutninger inden næste møde, så 
sender Alfred det ud på mail. 
Erhvervsgruppen: 
Der kommer ”erhvervsfestival” den 8. 
oktober i Lem hallen. Erhervsgruppen 
arbejder på at ansætte en sekretær og 
har en idé om en boligportal for Klyngen. 
Stigruppen: 
Er faret vild…. Coronaen greb ind. 
Idrætsgruppen: 
Fodbold og idrætsdag blev aflyst. 
Familiedag kommer i efteråret. 
Holder møde i august.  
DGI vil gerne lave video om klyngens 
idrætsaktivitet. Kjeld kontakter og ser, 
hvilke muligheder der er og ønsker at 
inddrage tilflytter initiativet i filmen – og 
måske mobilt mødested.  
Lidt mandefald i udvalget… 

20.15 Nyt fra Sognene Stauning: Årets landsby. Seniorerne er 
kommet i gang igen med gå og snak. 
Højmark: Intet nyt. 
Lem: Har fået bodega, ny bagerbutik 
mm. 
Dejbjerg: Har fået solgt to huse og 
efterskolen arbejder med kunststofbane, 
som også kan bruges en aften til 
Klyngen. 
Velling: Solen skinner … 

 

20.16 Status på mobilt mødested Haft møde med tiny-office på skype, som 
munder ud i et tilbud på projekteringen. 
Har også modtaget et andet tilbud, som 
var dobbelt så dyrt. Tiny office er valgt. 
I fredags var gruppen hos Tiny office. 
Ansøgningen er godkendt hos LOA og 
Real dania. Arkitekt er koblet på. Planen 
er nu, at vi får en udstillings-model i uge 
27. Planen som den ser ud p.t.: 
29/6 11-14 Stauning skole 
30/6 formiddag Højmark skole 
30/6 12-15 Lem skole 
1/7 formiddag eller eftermiddag: 
Dejbjerg eller Kjeld foreslår 3/7, som 
kunne være bedre. 
Velling er endnu ikke afklaret, forslag om 
4. juli ved købmanden. 
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Ansøgning skal være færdig 1. december. 
Når projektet er færdigt, påbegyndes 
fondsøgning. 
Flot arbejde so far… 

20.17 Generalforsamling 22. okt. Kl. 19.00 i Stauning klubhus eller 
mini hallen. 

 

20.18 Hvordan bliver vi synlige igen – 
hvordan skaber vi opmærksomhed 

Mødestedet er første skridt. 
Flag med Friskvind – Anette. 
Yderligere tiltag tages på august mødet. 

 

20.19 Mødekalender 4. aug. kl. 19.00 hos Dorthe 
16. sep. Kl. 19.00 hos Boi 
22. okt. Generalforsamling, vi mødes kl. 
18.00 og har konstituering efterfølgende. 
16.nov. kl. 19.00 hos Alfred 
December er afventende… 
12. jan. Kl. 17.00 nytårsmøde / 
taffel/julefrokost hos Birgitte. 

 

20.20 Næste møde 4. aug. kl. 19.00 hos Dorthe  

20.21  Evt. Video med præsentation af tanker om 
mobilt mødested med jeppe og dorthe. 

 

20.22 Godkendelse af referat Godkendt  

 


