Referat fra bestyrelsesmøde i Landsbyklyngen Friskvind, den 8. marts 2022
Fraværende: Andreas Hopf og Jeppe Jørgensen
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste referat.
Referat godkendt
Opfølgning:
Reklameartikler udsat til næste gang
Mountainbike udsættes til efteråret.
Idrætsforeninger inviteres til fælles møde efter sommerferien.
Julefrokost ændres til sommerfest for bestyrelse
2. Det rullende mødested
Vi har fået lov til at købe 3 vogne i stedet for 1. Vi kan umiddelbart ikke få de kr. 100.000 som vi fik
til det første projekt af Landdistriktsmidlerne. Vi har lavet en opdateret ansøgning og får besked
den 28/3. Anette foreslår at vi søger andre fonde nu, så vi kan få bestilt vognene. Vi skal have
bestilt vognene, da de stadig stiger i prisen. Alfred undersøger om vi kan bruge nogle af
fondspengene fra Sdr. Lem Andelskassen.
3. Stigruppen
Stigruppen, vi har fået nogle penge til at opfriske gl. stier. Det kan være en udfordring at få klargjort
de gamle stier. Kommunen vil gerne hjælpe med første klargøring af stier. Der arbejdes også på at
genopfriske af Drivvejen i sammenarbejde med kommunen. I Lem arbejdes med stier ifm. Øllgaard
skulpturer. Den ene sti vil kunne bindes sammen med ruter i Dejbjerg. I Velling arbejdes der stadig
med stier i samarbejde med kommunen.
Vi har planlagt gåture i de 5 sogne. I påske i Velling, maj i Lem, juni i Stauning, juli i Dejbjerg og sidst
i Højmark i august. Datoer bliver meldt fælles ud i marts.
Ideer til Friskvind cykeltur. Start i hvert sogn og klyngen rundt. De lokale sogneforeninger skal
inddrages i planlægningen.
4. Foreningsgruppen/idræt
Idrætsdag for alle skoler bliver i juni, Kjeld melder datoen ud. Alle skoler kommer til Dejbjerglund
Efterskole. Vi spørger til Landdistriktsmidler om 400 X 50 kr. til mad. Dorthe skriver til Lotte.
Fodboldstævne, evt. lørdag den 11/6 ifm. Sommerfesten i Velling. Kjeld kontakter Velling. De
enkelte sogne skal have ejerskab af arrangementer.
5. Tilflytter
Tilflytter, penge søgt til §18, skal bruges inden august. Der planlægges et arrangement for tilflytter i
hele klyngen.
6. Erhvervsnetværk
Erhvervsnetværk, ny bestyrelse, en fra hvert sogn, dog 2 i Lem. Bestyrelsen har endnu ikke
konstitueres sig. Næste arrangement i næste uge, besøg hos LMJ.
7. Nyt fra sognene

Velling er i gang med at få lavet en helhedsplan. Anette er ambassadør for Friskvind. Borger bliver
inviteret til at komme med ideer og ønsker. Velling har hold til Landsstævne, alle er velkommen til
at deltage.
I Dejbjerg er der sangaften i marts og frem til påske, 4 sangaftner i alt. I maj er der Kvindedag med
gang og sang.
I Lem er der morgensang en gang om måneden. De har også samarbejdet med Generator om
arrangementer i Smedenes hus. Det nye boligområde ved Brugsen er næsten færdig. Infoskærme
er under installation.
I Stauning Sogneforening har der været generalforsamling, der er søgt penge til et fælles
aktivitetsområde. Der er gang i nye byggegrunde.
Højmark har fået ny bestyrer i hallen, hvor der nu er gang i renovering af cafeteriet.
8. Næste møde
Den 3. maj hos Tove. Lotte Finderup deltager. Hvis der bliver behov, så kan vi mødes omkring Det
rullende mødested. Ellers informeres vi via mail. Vi laver en Messenger gruppe.
9. Evt.
Hvad gør vi for de Ukrainske flygtninge?
Følgende forslag:
Hjælpe med information gennem Friskvind.
Invitere børnene til skolernes idrætsdag.
Dejbjerglund Efterskole, evt. aktivitetsdag med elever.
Der er brug for lokaler, hvor forældre kan tale sammen, mens børnene leger i en hal.
Beslutning:
Vi laver aktivitetsdag på Dejbjerglund Efterskole, hvert sogn hjælper med at finde de nyankommne
og krigsramte. Kjeld sender datoer ud. 2 gange i april, 2 gange i maj og 2 gange i juni.
Kjeld kontakter byrådet, med ønske om at Natalia kan blive koordinator for de nyankomne.
Referent
Dorthe Iversen

