Dagsorden
Klyngerådsmøde
Dato: Onsdag den 16.september, 2020
Sted: Hos Boi i Velling
Mødeleder: Dorthe
Tilstede:

Referent: KC
Fraværende: Mette, Jeppe, Anette – Birgitte senere

Dagsorden:

Kommentar:

20. 41

Godkendelse af dagsorden

godkendt

20.42

Nyt fra Kassereren - økonomi

Beachflag betalt med udlæg fra
kommunen.
61.000 kr fra Real Dania kan ikke
udloddes før vi har en kontohavererklæring. Vi forespørger
Dejbjergkiosken om 2000 kr til
opstartsmidler (Henning Ø).

Ansvarlig:

Dorthe udfylder skabelon til oprettelse af
kontohavererklæring. Men de 61.000 kr
er godkendt til første rate af ”Tiny
Office”. Total skal Tiny Office have
168.000 kr som projektledelse. Vores
egenbetaling til projektet er 43.000kr,
det svarer til Andreea’s konsulentbistand
– Tildelt af Landsdistriktsmidlerne.
Dorthe er en knag!
Desuden har Alfred søgt 8000 kr fra Sdr
Lem Andelskasses Fond. Alfred er også
en knag.
Dorthe laver en oversigt over
tilbageværende midler fra
Landdistrikspuljen.
Vi skal kører alle regninger gennem RS
Kommune, øremærket Friskvind, da
kommunen kan afløfte momsen – vi får
således mere ud af pengene!
20.43

Dansk kultur og samtale kursus status

Kurserne (introduktion til dansk kultur)
starter op i Smedenes Hus torsdag aften
den 17.sept. kl 19.15 samt Torsdag
formiddag kl 10.00. Der er tilmelding til
begge kurser – forventer i alt at komme
op på 22 personer (formiddag og aften).
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Desuden kommer der 8 rumænere fra
Velling, som afvikler undervisning i
Velling på Holmager kl 17.30. Kursets
varighed er 1,5 time pr. gang – dels
fælles unv og dels individuel unv.
Tilmeldings- og introduktionsaften
(opskrivning)
30 min introduktion på engelsk.
Specialuddannet AOF-lærer fra Ølgod
samt Alfred deltager. Birgitte og Boi
kommer og ”small-talker”, mens der
skrives op. Oplægget er på engelsk.
Rigtigt smart at fortælle om Vestjylland
og foreningslivet på engelsk under
smalltalk.
Nævn at fællesskaber er åbne, hvis man
gør en indsats.
20.44

Nyt fra alle

Velling, Boi: Anette forventer ikke at
lægge Velling foreningens
idrætsprogram for børn op på
fællessiden, men voksenaktiviteterne. De
andre tre foreninger har lagt
foreningsplanen.
Boi går til Anette og opfordrer hende til
at lægge op.
Vi anbefaler, at hele foreningernes
programmer lægges op.
Idrætsgruppen skal endnu engang melde
fælles holdning ud til aktivitetsannoncering.
Stauning, Dorthe: Lille bod til
annoncering af Friskvind ved ”Årets
Landsbyarrangement” fredag den
18.sept. kl 15.00-18.00.
Dejbjerg, Kjeld: Har undersøgt
muligheder for cykelsti og ridesti i
Dejbjerg. Nyt møde i morgen aften.
Lem, Alfred: Sprogkurus: Højmark har
ikke kræfter til at være med, men tager
til AOF i Finderup, men 1 ønsker AOF i
Friskvind. Pressemeddelelse ang ”dansk
kultur” kom i dagbladet. Lokalposten er
for dyrt.
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I lokalposten bør vi i stedet for gå ud
med historier, når vi har noget at
fortælle, i stedet for f.eks. 8 løbende
omtaler.
Dejbjerg, Søren: Der arbejdes videre
med idéer til Klyngens stilægning. Kim
Clausen har lavet et udkast til stier og
strategier. Kim er tovholder. Møde
torsdag aften med Henning Ø, Kim, Kjeld,
M.fl.
20.45

Rullende mødested

Til møde i Viborg vedr. 2 projekter under
LOA og Real Dania. Friskvind fik god
omtale af projektet. God rådgivning på
Rullende Mødested. Lav ikke toiletvogne
eller kontorvogne. Det skal være en
integreret vogn med flere muligheder.
Det skal være ”NOGET SÆRLIGT”. Set
med deres øjne. Den 24.sept tager
Andreea og Dorthe til Århus og mødes
med Jonas fra Tiny Office. Her skal Ditte
(arkitekten fra Tiny Office) få idéerne fra
Viborgmødet konkretiseres. Altså, nu
skal første tegning se dagens lys.
Krav/ønsker:
Hvor stor skal vognen være? Vognen skal
skal flyttes med trailerkørekort. Så
hellere to vogne – en til udstyr og
hovedvognen.
Vognen-idéen skal evt kunne bygges op i
moduler.
Vognen skal med sund fornuft tage
hensyn til handicap.
Tænk en scene ind – tænk drive-in bio og
lignende.
Pavillonidé god – evt klapudbord m.
stole.
Vi glæder os til at se, hvad første tegning
byder på!

20.46

Generalforsamling

Generalforsamling torsdag den
22.oktober kl 19.00 i Klubhuset i
Stauning.
Dirigent: Erik Viborg forslås. Alfred
vender tilbage i løbet af næste uge.
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Vi skal hver især invitere 1-2 fra hver
sogneforening samt evt 1 fra
idrætsforeningerne.
KC byder velkommen og har
formandsberetning klar.
Regnskab underskrives af Dorthe Iversen
(men der er jo ingen regnskab).
På valg:
Højmark – Mette (Højmark skal give
besked om kandidat).
Dejbjerg – Søren (vil gerne sidde i
stigruppen, men ud af foreningen – vi
spørger Tove Kristensen)
Lem – Kenneth går af. Alfred melder ny
kandidat ind.
Velling – Boi vil måske holde, men Boi
forsøger at finde en ny)
Stauning – Birgitte bliver og øver videre.
Valg af revisor: Dorthe følger op på de to
revisorer.
Revisorer: Jacob Gravlund (1 år) – Carina
Hansen (2 år). Jacob spørges om 2 år
mere.
Suppleant: Harry Tolstrup
Indkomne forslag sendes til
kc@dejbjerglund.dk
Annonce og dagsorden skal sendes.
Dorthe sender ud på Hjemmeside,
Facebook og lokale sider. Annoncen skal
ud 4 uger før – altså senest torsdag den
24.sept.
Konstituering samme aften.
Fortæring: Kage, øl og sodavand.
Vi gætter på 20 deltagere.
HB smører to boller til 20 mand!
Efterskolen giver. KC tager 6 kander kaffe
med.
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20.47

Nyt fra PR

Anette er god til PR.

20.48

Næste møde

20.49

Evt.

22.oktober kl 19.00
KC, Birgitte og Dorthe mødes en halv
time før.
intet

20.50

Godkendelse af referat

Næste møde
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