
 

 

Referat styregruppemøde 

Dato: Torsdag den 24. maj kl. 19.00 

Deltagere: John, Klaus, Birgit, Lilly, Chrisitan, Randi, Lotte 

Sted: Lyne Hallen 

 

1. Kommunikationsstrategi 

a. Nyt forslag til logo fra Pernille 

Logo blev godkendt-  

b. Orientering fra hjemmeside gruppen 

Der er opstillet overskrifter som ønskes på hjemmesiden og der er drøftet udseende. Der arbejdes 

videre i gruppen.  

2. Borgerundersøgelse (se under dagsordenen) 

a. Tidsplan 

Lotte vender tilbage med tidsplan for, hvornår det kan sendes ud. Hvis det kan sendes ud som aftalt 

med sekretariatet så ser tidsplanen sådan her ud: 

 

24. maj: Færdiggøre indledende tekster 

30. maj: Alle gaver er på plads 

4. juni:  Udsendelse via e-boks (Lotte vender tilbage) 

28. juni: Mulighed for svar afsluttes 

Aug: Billeder og beskrivelse af steder og andet tekst vi ønsker at have med i rapporten 

Aug/sep: Opsætning af rapport (Sekretariatet) 

 

Malene undersøger hvad man skriver til dem der får det pr. brev. Det blev besluttet at man kan ringe 

og få hjælp til at udfylde skemaet hvis man har brug for det – det er nok mest dem, der ikke har e-boks. 

Bork – Lars, Lyne – Klaus, Hemmet/sdr. Vium - Birgit 

b. Forslag til indledninger 

Godkendt i tilpasset form – se nedenfor. Det blev besluttet at Malene retter til i det omfang det er 

nødvendigt.  

Indledning (e-boks): 

Borgerundersøgelse – Bedst mod West 



 

Herudover kan du bidrage til at vi får en god viden og et solidt grundlag til at fortsætte arbejdet 

omkring Landsbyklyngen Bedst mod West omfattende de 4 lokalområder Bork, Lyne, Sdr. Vium og 

Hemmet. Du kan vinde et gavekort til et solsejl til en værdi af 2.900 kr. (sponsoreret af Møbelpolstrer 

& Kalechesmeden ApS) ved at udfylde dette spørgeskema. 

Initiativet til dannelse af landsbyklyngen Bedst mod West er taget af borgerne i de 4 lokalområder 

efter afholdelse af Åben Landsby. Dannelse af landsbyklyngen skal øge samarbejdet og sammenholdet 

og sikre det samlede område kommer til at stå stærkere både inden for klyngen men også i forhold til 

omverdenen.  

Indledning (selve skemaet): 

Spørgsmålene i denne undersøgelse handler om dit syn på lokalområdet og landsbyklyngen Bedst mod 
West. 

Landsbyklyngen Bedst mod West udgøres af sognene Sdr. Bork, Nr. Bork, Hemmet, Sdr. Vium og Lyne.  

 

Indsæt: kort 

 

 
 

Landsbyklyngen Bedst mod West blev startet i efteråret 2017 og vil de næste 1 ½ år arbejde med at 

styrke samarbejdet på tværs af sognene. 
 

Dit syn på området spiller en central rolle, og du får her en række spørgsmål, der tager ca. 10 minutter 

at besvare. Din besvarelse er anonym, og du skal være fyldt 16 år for at deltage. Hvis du ønsker at 

deltage i lodtrækningen om et solsejl til en værdi af 2.900 kr. (sponsoreret af Møbelpolstrer & 

Kalechesmeden ApS og 3 flasker rødvin fra Brugsen i Lyne) skal du dog skrive dit navn i 

spørgeskemaet. Dit svar vil stadig være anonymt . Jo flere svar vi får, desto stærkere fundament vil det 

igangværende arbejde bygge på. 

 

Landsbyklyngen Bedst mod West er ud over Ringkøbing-Skjern Kommune støttet af Realdania, DGI 

og Lokale og Anlægsfonden.  

 

Dette spørgeskema er udarbejdet af Sekretariat for landsbyklynger og styregruppen i Bedst mod 

West. 

 

På forhånd tak for din hjælp. 



 

 

c. Vores egne spørgsmål – vi må vælge ca. 3 spørgsmål vi selv formulerer (se vedhæftede 

forslag, som vi drøftede på sidste møde) 

• Hvad er for dig de 3 bedste ting ved området? (fri tekst besvarelse) 

• Hvad tror du er afgørende for at tiltrække nye tilflyttere til området (fri tekst besvarelse) 

• Hvis du uden begrænsninger kunne ønske hvad som helst for området – hvad skulle det så være? 

(fri tekst besvarelse) 

• En af de primære formål er at samarbejde – hvad er det vigtigste for dig at vi skal samarbejde om 

på tværs af sognene.  

d. Gaver 

Klaus tager fat i Sydbank omkring en Ipad.  

e. Grænsen geografisk v/Lotte 

Det følger sognegrænserne jf. kort fra Lotte (vedhæftet) 

3. Forventningsafstemning (se resultatet i vedhæftede fil) 

Resultatet blev gennemgået.  

4. Skiltning ved indfaldsveje v/Birgit 

Første prioritet er at få skilte op ved sognegrænserne men hvis det ikke kan lade sig gøre så skal det 

være ved byskiltene.  

5. Dato for næste møder  

Tirsdag den 19. juni kl. 19.00 i Hemmet. Birgit booker.  

6. Evt.  

Kortlægning af stier. Der er en der har henvendt sig til Birgit. Der er mulighed for at få konsulent til at 

kortlægge. Det skal gå via Lotte. Der var et ønske om at samle klyngen med stierne.  

 

Mulige steder at søge penge. 

• Sydenergi,  

• bankerne mv.  

• https://www.employeefoundation.com/ 

 

2805 2018 

Malene Thune 

https://www.employeefoundation.com/

