
skabelon dagsorden 

Referat 
Klyngerådsmøde 

Dato: 17. nov. 2021 kl. 19.30 
Sted: Dejbjerglund Efterskole 

Mødeleder:  Referent: Anette 

Tilstede: Kjeld, Andreas, Alfred, Dorte, Tove, 
Birgitte, Anette 

Fraværende: Nataliya, Mette 

 
Dagsorden: 

 
Kommentar: 

 
 

1  Godkendelse af dagsorden Godkendt  

2. Opfølgning og nyt fra 
arbejdsgrupperne 

- Reklameartikler 
- Mødested 
- Stigrupper 
- Idræt 
- Event 
- Tilflytter 
- Erhvervsnetværk 

Reklameartikler: 
Nataliya går videre med det og kommer 
med forslag til næste gang, hvor vi tager 
en beslutning. 
Mødested: 
Der er stadig en ansøgning ude…. Svar 
kommer medio december. 
Stigruppen: 
Dejbjerg: Tove og Kim vil gerne involvere 
lidt flere. Og finde ud af, hvad man reelt 
gerne vil have. Møde i starten af 
december. 
Velling: Anden møde afholdes i morgen 
med landudviklere. Udfordringer med 
private veje. 
Friskvinds opgave må være at få 
sammenhængskraft. Stigrupperne i 
Dejbjerg og Velling skal prøve at starte 
med at koordinere. Lem er også så småt i 
gang.  
Dorte efterlyser nogle stifolk til Stauning. 
Jeppe søger nogle stifolk i Højmark. 
Interne møder og afklaringer først og 
derefter koordinerende. 
Udgangspunktet er gangstier.  
Idræt: 
Familieaften er aflyst pga. 
coronasituationen i området. Vi vil ikke 
blande sognene p.t. Håber på 
familieaften i januar kan gennemføres. 
Foreningerne skal have lov til at finde sig 
selv. 
Forslag:  
Kan vi samle moutainbikerne fra 
sognene til et sommerarrangement? 
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Vi inviterer formænd i 
idrætsforeningerne til 
koordinerende/brainstorming møde. 
Mødet skal være fra uge 1-6 i 2022. Kjeld 
indkalder. 
Event: 
Er i gang med at arrangere gåtur 3. + 4. 
juledag i Halby, Stauning. Ideer om 
sponsorgaver og rebus-opgaver. Dorte 
og Tove arbejder videre. 
Tove og Alfred arbejder med at købe 
vores egne flag. 
Tilflyttere: 
Inspireret af Troldhede, vil vi forsøge at 
samle alle tilflyttere. 
Bankinfo-møde afholdes i små grupper. 
Vil forsøge med en gruppe først til at 
prøve det af. Nataliya har oversat til 
ukrainsk. Alfred sender en dato, når det 
er planlagt. 
Erhvervsnetværk: 
Nye medlemmer søges til bestyrelsen. 
Generalforsamling i januar. 

3. Nyt fra Kasserer Intet nyt!  

4. Nyt fra PR Systemerne (web, info) i de 5 sogne må 
være individuelle.  
Facebook kan bruges til relevante opslag 
for borgere i Friskvind. Ikke 
salgsannoncer. 

 

5. Konstituering Formand: Anette Kirk Jepsen 
Næstformand: Jeppe Jørgensen 
Kasserer: Dorthe Iversen 
Sekretær: Birgitte / Kjeld 
 
Arbejdsgrupper: 
Mødested: Dorthe, Alfred 
Erhverv: Birgitte 
Stigruppe: Andreas, Tove 
Idræt og skole: Kjeld, Jeppe 
Event: Dorthe, Tove 
Tilflytter: Nataliya, Alfred (evt. Anne 
Marie Kronborg) 
PR: Birgitte, Anette  
 
Vi spørger Mette næste gang… evt. 
event 
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6. Næste møde: 10. jan. 2022 ved Birgitte kl. 17.30 
herunder julefrokost. Birgitte bestiller 
Tapas. Påhæng er velkommen. Vi betaler 
ved tilmelding en uges tid før og 
medbringer selv vin og smagsprøver. 

 

7.  Evt. Vi skal være mere koordinerende. 
Idrætsgruppen starter også tager vi 
erfaringerne derfra, inden vi forsøger 
med de øvrige.  
Mødet 31.3 er flyttet til 8.3 kl. 19.30 hos 
Jeppe i Højmark. Her tager vi kalenderen 
med. 

 

8. Godkendelse af referat Godkendt  

 


