
Dagsorden 20.9.2021 

Referat 
Klyngerådsmøde 

Dato:  20. sep. 2021  
Sted: Hos Anette, Velling 

Mødeleder: Kjeld Referent: Anette 

Tilstede: Nataliya, Birgitte, Alfred, Andreas, 
Kjeld, Tove, Dorthe, Anette 

Fraværende: Jeppe og Mette 

 
Dagsorden: 

 
Kommentar: 

 
Ansvarlig: 

0. Referatet fra mødet i august Godkendt  

1.  Godkendelse af dagsorden Punkt. 6 er tilføjet  

2. Nyt fra kasserer 8000,- fra Sdr Lem andelskasse fond. 
Alfred har søgt om 18000 til aktiviteter 
på tværs af sogne hos Landdistriktsrådet 
(gamle penge som er genansøgt). Vi 
hører fra Alfred, når der er tilsagn. 

 

3. Nyt fra arbejdsgrupperne: Stigruppen: 
Positiv nyhed: 20.000,- til kortlægning af 
eksisterende stier til Velling og Dejbjerg 
fra Landdistriktsrådet.   
 
Mobilt mødested: 
Tilbud på små 190.000 + moms fra 
Scanvogn. Ansøgningsfrist onsdag aften 
hos Nordea, Her bor vi puljen. 
Landdistriktsrådet har bevilliget 125.000, 
som kan bruges til indmad, folie, 
rekvisitter og alt det vi har glemt. 
Dorthe laver ansøgning. Får hun brug for 
hjælp, kontakter hun Kjeld. Vi søger hele 
beløbet. 
Målet er at foreninger, skoler, 
børnehaver i klyngen kan bruge den. 
Udlejning til private kan blive en 
mulighed. 
 
Event – cykeltur evaluering: 
12 deltagere + Kim og Tove. Positive 
deltagere. 5-6 udefra. Muligheder for at 
gøre noget mere fremadrettet, det 
kunne også være på gå-ben.  
 
Hvad gør vi med annoncering, så flere 
kommer med. Fortæl den gode historie 
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fra tidligere Beskrivelse af tidligere 
sammen med nye arrangementer.  
 
Julegåtur 3. juledag. 
Gaver: billetter til div. Arrangementer, 
kurve fra butikker. Tove og Dorthe laver 
oplæg. 
 
PR: 
Facebookgruppen er for relevante opslag 
for alle borgere i Friskvind (foreninger, 
friskvind, private). Ikke salgsopslag.  
Et skriv i næste nyhedsbrev. 
Tove informerer Dejbjerg. 
Birgitte informerer Stauning. 
Mette informerer Højmark. 
Andreas informerer Velling. 
Nataliya informerer Lem. 
 
Reklameartikler:  
Refleksseler, Muleposer, Kuglepenne. 
Brug maks. 5000,- 
Nataliya + Birgitte kommer med et 
forslag. 
 
Erhvervsnetværket genopstod i søndags.  
 
Tilflyttere:  
Har haft møde i banken omkring 
boligfinansiering for tilflyttere. 

4. Nyt fra sognene Stauning: Nyt sognehus. Oplæg er klar. 
Møde omkring beslutning snarest. 
Velling: Hold til landsstævne, går godt for 
købmanden, ny leder på friskolen, 
vindmøller har fyldt en del.  
Dejbjerg: Arbejder på bæredygtighed. 
Nyt samlingspunkt på efterskolen bliver 
fælles projekt for efterskole og 
sogneforening. Golfklubben får mange 
medlemmer p.t.  
Lem: Alle sportsaktiviteter er startet.  
+ ny butik er åbnet i gl. landbobanks 
lokaler. 
 

 

5. Næste møde + Generalforsamling Tirsdag den 26. okt. 2021 i Højmark 
Generalforsamling kl. 19.00 – vi mødes 
kl. 18.00 
Generalforsamling, rundvisning på 
friskolen, foredrag v. Aage Hindhede. 
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Kaffe/the + køb af øl/vand er en opgave 
ved Højmark (Jeppe og Mette) 
Tilmelding senest den 25. okt. til Anette 
Vi skal alle finde deltagere fra sognene. 
Jeppe på valg -  
Anette på valg – genopstiller 
Kjeld på valg – genopstiller 
Alfred på valg – genopstiller 
Dorthe på valg – genopstiller 
 
På indbydelsen skal alle medlemmer af 
bestyrelsen med. 

6.  Berettigelse af klyngen Det er en udfordrende opgave at få gang 
i samarbejdet delvis pga. corona. 
Vi er enige om, at Friskvind er en god idé 
til overlevelse af området som et aktivt 
og godt sted at bo. Vi skal have 
lokalforeningerne til at se mulighederne 
med Friskvind.  
Vi har brug for succes events og historier. 
Vi skal finde nicherne. Vi arbejder videre. 

 

7. Evt.    

8. Godkendelse af referat Godkendt.  

 


