
 

 

Referat styregruppemøde 

Dato: Onsdag den 14. november 2018 kl. 19.00 

Tilstede: Klaus, Lars, John, Lisbeth, Aage, Kristian, Lotte, Birgit, Lilly og Malene (referent) 

Sted: Lyne Hallen 

1. Opsamling fra Kick-off 

Der var enighed om at det var en rigtig god aften og der er kommet ros fra mange på mail (fra dem der 

har meldt sig til arbejdsgrupperne).  

Cykelstier/transport/rute69/stier: Aage og Kristian er med i denne gruppe. I forhold til bussen vil det 

være godt hvis vi kan få indflydelse på, hvornår der er brug for bussen. Hvis vi kunne få indblik i, hvor 

mange penge der er til det. Kristian har en stor viden om det og er med i gruppen. Vestrum har søgt 1,2 

mio. kr. hjem til forskellige alternative transportformer og delebiler/delecykler.  

Materiale: Lotte kan finde noget omkring cykelstier. Rapport fra Sønderborg – Lotte og Malene leder 

efter den. Stier: Der er ansat en konsulent 

Ungegruppen: John og Lisbeth er med her. Lotte tager rapport med omkring unge fra DGI. Malene har 

viden fra ungegruppen i Vesterhavsklyngen. 

Forfaldne huse: Lars er med her. I forhold til Vestervig kan der hentes viden og inspiration på 

www.limfjordupdate.dk (2. juli 2017), www.byfornyelsesdatabasen.dk og www.livogland.dk Lotte 

tager materiale med i forhold til konvertering af nedrivningsmidler til renovering (det der findes på 

nuværende tidspunkt). Lotte undersøger om der kan komme en og holde et lille indlæg den 7. januar 

omkring mulighederne for konvertering af nedrivningsmidler. 

Malene tager fat i hende der har meldt ind på gruppen med integration af østeuropæere.   

2. Opstart arbejdsgrupperne  

Program og proces 

Malene laver et forslag til en simpel model man kan vælge at anvende.  

Koordinering og det praktiske 

Forplejning: Lisbeth, Lilly og Birgit køber lidt forplejning.  

Program for aften: 

Opstart fælles.  

Der arbejdes i grupperne.  

• Brainstorming 

• Prioritering af brainstorming 

• Næste møde 

Fælles afslutning med 5 min. indlæg fra alle.  

http://www.limfjordupdate.dk/
http://www.byfornyelsesdatabasen.dk/
http://www.livogland.dk/


 

Vi lægger op til at der bliver fælles arbejdsgruppe dage. Næste gang den 7. januar kl. 19.00. 

Malene laver liste over hvem der er tilmeldt til mandag.  

Malene sender mail ud til dem, der har sagt de gerne vil være frivillige i borgerundersøgelsen. Malene 

melder også ud i forhold til den 7. januar.  

Vi skal efterlyse forfattere i hver gruppe.  

Lotte tager nogle post-its og nogle store stykker papir med (evt. Malene) 

 

3. Borgerundersøgelse 

• Malene sammenskriver et lille afsnit om hvert af de åbne spørgsmål.  

• Der mangler billeder: Send billeder til Malene – gerne nogle fra Åben Landsby. Meget gerne 

ca. 10-15 stk. fra hver by/område (Klaus, John, Lilly og Malene spørger Randi om hun har 

nogle billeder)  

• Kort. Malene sender til Lotte hvordan det skal se ud. Kategorierne skal også være det 

samme som der er i det kort som er med i referatet.  

 

4. Evt.  

• Økonomi. Malene vender tilbage med et overblik over, hvor mange penge der er brugt 

indtil nu (har det med på næste styregruppemøde) 

• Hvordan kommer vi ud til dem der endnu ikke kender til Bedst Mod West. Vi skal opfordre 

til at så mange kom muligt kommet i gang med at få alt lagt ind på kalender. Der skal holdes 

møder i hvert område (tages op i kommunikationsgruppen). I Sdr. Vium holders der møde i 

januar måned omkring kalenderkoordinering. Vi tager det op på næste styregruppemøde, 

hvordan vi håndterer det. Så har vi forhåbentlig også svar fra landdistriktspuljen. Vi skal 

have nogle flere til at lægge ind på hjemmesiden, så der også er flere og flere, der kommer 

til at bruge hjemmesiden.  

• Viborg kommune der laver en projektlederuddannelse for frivillige. Frivillig Vest arbejder 

på det samme.  

• Malene spørger Thomas om hvordan vi kopierer eksemplet på spejderne over og om der er 

noget standard omkring GDPR. 

• Lotte orienterede om 3 kr. puljen som er under LAG. Lisbeth ville gerne søge til 

hjemmeside til Hemmet kulturhus.  

 

 

Malene Thune 

14. november 2018 

 


