
Referat af møde 13. juni hos Birgitte 

Fraværende Natalia og Andreas 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Det rullende mødested 

Status, toiletvogn er klar til afhentning i uge 26, Anette henter den i uge 27.  Scenevogn er der 

leveringstid på, vi ved ikke hvornår den kommer, håber det bliver inden sommerferien. 

Vi har fået tilkendegivelse på 5 sponsorater og mangler lige en tilbage – gerne fra Velling. Vognen 

skal til Skjern skilte i denne uge. Den skal være til klar til udlejning 23/6. 

Reklamefelter på scenevognen. Alfred spørger Skjern Skilte, om forslag til logoer på denne vogn. 

Skjern Installationsforretning vil klargøre det sidste el-arbejde. 

Forsikringen gælder fra i morgen.  

Redigering af vores klyngelogo. Anette kontakter Skjern Skilte og få det sidste rettet til. 

Brandudstyr, vi køber 2 skumslukker. 

Vi skal have taget nogle billeder, som vi skal bruge til markedsføring 

4. Netværksmøder for ukrainer, der har været mellem 26-38 personer. Det har været 4 gode gange, 

hvor de voksne har haft mulighed for at talte sammen, mens børnene har leget i hallen, med hjælp 

af nogle elever. Vi har også vist dem, hvad vores foreningsliv kan tilbyde, så vi håber at nogle af 

dem møder op senere i denne sammenhæng. 

5. Vedr. stier, så har Tove gennemgået fremsendte folder. Vi mangler nogle seværdighedspunkter fra 

hvert sogn. De punkter tilbagemeldes til Tove senest den 25. juni, gerne 2-3 punkter pr. sogn. Vi 

skal også have redigeret ruterne, så de bedre binder ruterne sammen. Tove og Kim Clausen kigger 

på materialet og retter det til. Vi går efter en rute rundt i klyngen og en sløjfe i hvert sogn. 

6. Gåture, der var 125 i Lem, i Stauning talte vi ikke antal, da der kommer mange i forvejen. Men det 

er en succes. 

7. Idrætsdag på Dejbjerglund i dag. Alle skoler var repræsenteret, ca. 300 børn fik en dag med leg og 

stillet sulten med mad fra Efterskolen. Dagen var delt ind i forskellige aktiviteter og børnene delt i 

ind efter klassetrin. Arrangementer kører igen næste år i juni måned, uge 23 eller 24. 

8.  Netværksmøde hos Landdistrikts rådet, sammen med de andre klynger i kommunen. Vi fik 

udvekslet erfaringer og ideer. Rådet søgte input til en evt. ansøgning om friklynge. 

9. Cykeltur, vi er ikke nået længere, forslag til dato er 3. september. Vi skal have vores vogne med i 

planen. Gruppen mødes snarest til nærmere planlægning. Tove indkalder til mødet. 

10. Næste møde den 3. august hos Kjeld 

  

 

 


