Referat
Klyngerådsmøde
Dato: 4. august 2020
Sted: Hos Dorthe
Mødeleder: Alfred
Tilstede: Dorthe, Alfred, Boi, Jeppe, Birgitte,
Anette

Referent: Anette
Fraværende: Kjeld, Mette, Søren, Kenneth

Dagsorden:

Kommentar:

20.23

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

20.24

Nyt fra Kasserer

20.25

Nyt fra PR

20.26

Nyt fra arbejdsgruppen

Får penge godtgjort til to udestående
(fb/Kenneth og beachflag/Anette) af
landdisstriktsrådet. Sdr Lem andelskasse
kan sagtens stå lidt længere.
Der kommer noget økonomisk med det
mobilemødested. Dorthe har overblik.
Beachflag. Vi beholder trods den sene
levering.
Facebook lever et stille liv.
Hjemmesiden ligger hos infoland, som er
overtaget fra DGI til et nyt firma. Vi får
muligvis en regning på hosting fra dette
firma på et tidspunkt. P.t. er de ved at
undersøge, hvordan det hele hænger
sammen…
- Mobilt mødested:
Sommerferie. Besøg af vognen.
Naturvejleder, børnehave, skole
og løse var forbi og gav lidt
input. Idé om at den står en uge
hvert sted, så den hele tiden er i
brug og så vi får den hurtigt i
gang.
Første mellemregning/status fra
Tiny-office er modtaget.
Holder møde om 14 dage om det
videre forløb.
- Sprogkurser:
Beskrivelse af kursustilbud på
flere sprog. AOF lægger den
offentlig ud. Klyngen får først
mulighed, men den er ikke lukket
for Klyngen, det kan AOF ikke.
Forslag om at 7. sep. bliver første
aften. Tilmelding til første aften,
men betaling kommer først når
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de kommer anden aften. Der er
fundet en underviser.
Kurset kan afholdes i Lem, men
underviser vil gerne i Velling. Og
der er stadig uvished omkring
udgiften til afspritning før/efter. Anette +
Når materialet er klar online
alle
sender Anette link rundt, så
tager hvert sogn fat i
virksomheder som har
udenlandsk arbejdskraft.
Fest for tilflyttere er i tankerne,
hvis midlerne kan søges.
Idrætsgruppen:
Mødes sidst i august og har
planer om at lave idrætsevents i
alle fem sogne i løbet af året.
MEN er afventende ifht. corona
udmeldingen.
Erhvervsnetværket
Birgitte er ansat som koordinator
hos erhvervsnetværket pr. 1. okt.

20.27

Nyt fra Sognene

Stauning: Skriver ansøgning til at blive
årets landsby på landsplan. Har fået
150.000 fra årets landsby i regionen,
arbejder på, hvad de skal bruges til.
Klyngen er også nævnt og en del af
ansøgningen. 20+20 byggegrunde
udstykkes. Debat om forsamlingshuset.
Højmark: Ved at samle ind til ombygning
af forsamlingshus/hallen. Ombygning af
indgang ved forsamlingshuset er i gang.
Lem: Der sker lidt hele tiden…
Madpakkehuset og unge mennesker har
været en udfordring. Har fået bevilliget
en grill til madpakkehuset.
Der kommer 20 nye boligforeningshuse
til udlejning.
Velling: Ny landsbyplan skal laves…
Dejbjerg: Intet nyt.

20.28

Næste møde

16. sep. Kl. 19.00 hos Boi.

20.29

Evt.

20.30

Godkendelse af referat

Small talk omkring samlende events,
fiskesøer – og Dorthes husprojekt J
Godkendt.
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