
Referat fra bestyrelsesmøde den 3. maj 2022 hos Tove 

Fraværende: Jeppe, Kjeld kom senere. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

2. Velkommen til Lotte Finderup 

Lotte præsenterede sig selv. 

Ang. Frilandsbyer i Ringkøbing/Skjern kommune. En forsøgsordning ang. Frilandsbyer.  Hvilke regler 

er det vi vil sættes fri af. Vi er inviteret til møde 18. maj, hvor vi kan mødes med de 2 andre 

Landsbyklynger i kommunen. 

Der er et fundraisingarrangement, den 31. maj på Innovest i Skjern. Det koster kr. 100,00 pr. 

person, som efterfølgende refunderes af kommunen. 

3. Det rullende mødested 

Levering af de 2 første vogne sker snarest, toiletvognen kommer i uge 27. Vi aftaler hvem der 

henter vognene når de er klar til afhentning.  

Vi har indkøbt alt inventar, brandmaterielt fra Toksvig Fonden indkøbes af Alfred.  

Covid-19 pristillæg vil vi gerne fakturere til Landdistriktsrådet. Dette er ok med Lotte. 

 

Vi skal have bestemt hvor mange reklamer/prisen på de 2 vogne. Ligeledes skal vi have besluttet 

hvordan folien skal se ud. Anette og Birgitte vil prøve at redigere lidt i vores logo. 

 

Kommunikationsplanen holder, næste i maj, når vi har fået vognene hjem og klar til indretning. 

Lotte spørger hos kommunen, om vi sammen kan lave en pressemeddelelse via Facebook, og evt. 

også Flyt mod vest. 

 

Vi præsenterer vognene rundt i klyngen, når de er klar. Vi skal have lavet en præsentation inden. Vi 

finder en dato, når vognene er klar. 

 

4. Netværksmøder / ukrainer 

Ca. 35 var mødt op første gang, de fleste flygtninge, mest børn. Nataliya gav vigtigt information, 

mens børnene legede i hallen. Hanne fra køkkenet havde klargjort forfriskning. Det var godt, at der 

var mulighed til at tale sammen i ro og fred. 

Næste arrangement på lørdag. 

Der er flere som nu flytter i eget hjem – eller på Rindum Plejehjem, som er kommunens tilbud. Dvs. 

at nogle nu flytter fra Klyngen. 

Vi skal have lavet et opslag, Nataliya kontakter dem hun kan nå.  

Når de 4 gange er færdige, skal vi vurdere hvad vi gør fremover.  

 

5. Vandreture 

Første vandretur var i Velling, ca. 250 besøgene. Næste gang i Lem, 2 ture er planlagt. Flag og beach 

flag ligger hos Tove.  

6. Idrætsgruppen har indbudt de 4 skoler til idrætsdag den 13. juni. Vi betaler leje af hallerne, 

efterskolen giver maden. Elever bruger dagen som en del af deres lederuddannelse. Vi synes det er 

vigtigt at børnene mødes til et fælles arrangement i klyngen. Det vil være nemmere at mødes til 

andre aktiviteter, når de har mødt hinanden før.  



Der indkaldes til møde med alle idrætsklubber i klyngen. Friskvind vil samarbejde med dem om en 

aktivitet i hver idrætsklub. Friskvind ønsker at være den koordinerede og idrætsklubberne den 

arrangerende. Det bliver en langsom opstart. 

 

7. Forslag til events 

Vi har forslag til følgende arrangementer: 

Cykeltur rundt i klyngen. Vi deles op i 2 grupper, Højmark og Lem og Dejbjerg samt Velling og 

Stauning. De enkelte sogneforeninger fortæller om deres sogne. Vi skal have tænkt Det rullende 

mødested ind i arrangementet. Dagen er planlagt til 4. september. 

 

En forundringshave arrangement. En aften til kr. 1200, for 24 personer, derefter kr. 50,00. Da vi har 

mange arrangementer i pipeline, udskyder vi det til 2023. Men vi arbejder for et besøg på 

Gårdbageriet i Højmark. 

 

8. Nyt fra sognene 

Dejbjerg: Bundsbæk Mølle lukker for alle aktiviteter for hele 2022. De arbejder på at genoplive 

Grundlovsmøde, det bliver forhåbentlig i 2023. De har lavet et samarbejde mellem de forskellige 

foreninger, om at planlægge aktiviteter, enten sammen – eller således at de ikke falder på samme 

datoer. 

Lem: En ny butik, med Thai produkter. Ligger i den gl. Vestjysk Banks lokaler. Ny infoskærm er 

under udbygning. I stedet for at sætte plakater op, sættes en skærm som kan ses udefra, i Thai-

butikken, kun med arrangementer. 

Højmark: Ingen repræsentanter til at fortælle. 

Stauning: Fælles naturplads er nu klar til at blive en realitet. Der bliver Jazz festival i år. Den gamle 

sognegård væltes i løbet af sommeren. Vi har fået ny skoleleder. 

Velling: Lokalrådet har ikke så mange betalende medlemmer. Faldet under coronaen. Købmanden 

skal udvide butikken via LAG midler og egne midler for kr. 1 mio. Velling har et landsstævne hold 

med 73 deltager. Børnehave og friskole har begge ventelister. Og ikke mindst så ligger Velling 

lokaler/by til en ny film. 

 

9. Opfølgning fra sidst: 

Reklameartikler 

Skal vi skal have reklameartikler med til indvielse af Det rullende mødested? Vi taler videre med de 

andre klynger den 18. maj, vi sætter den på dagsorden senere.  

Sommerfest i bestyrelsen. 

Når vi har vognene klar. Vi prøver mandag den 13. juni kl. 17:00. Møde fra 17 til 18:30, derefter 

pølser fra salgsvognene. Vi mødes hos Birgitte. 

Tilflytterarrangementer for hele klyngen.  

Puljen fra §18 beslutter vi, at dem betaler vi tilbage.  

 

10. Evt.  

Anette gennemlæste indlæg i Årskrift fra Velling fra Friskvind. Den sendes til de andre sogne. 

 

11. Godkendelse af referat 

Godkendes på næste møde.  


