Referat til styregruppemøde
Dato: tirsdag den 19. juni kl. 19.00
Sted: Hemmet
Til stede: Lisbeth, Lars, Aage, Christian, Anne Mette, Klaus, Lilly, Randi

Vi får ros fra borgmesteren. Anne Mette har skrevet et brev til ham ang. hvordan hun har oplevet det
som tilflytter og fået utrolig meget ros netop til denne landsby klynge.

1. Kommunikationsgruppen
Orientering vedr. hjemmeside –
vi orienterer om mødet fra kommunikationsgruppen. (Se referat).
2. Borgerundersøgelse
Status og evt. yderligere indsats – Randi laver et opslag mere til Facebook og sender rundt til
de andre. Opslag til alle off. Steder som skole, brugs, haller osv. I A3 – Lisbeth laver opslaget. Vi
henter hos Lisbeth.
Håndtering af dem der melder sig som frivillige. – respons på frivillighed. Vi kan sende en
standard mail i første omgang hvor der står tak for …. og derefter evt. til møde inden kick off,
med lidt kaffe og kage, hvor vi fortæller om BMW og hvor vi hører hvilke tanker de har.
(Brainstorm.) De skulle gerne være ambassadører for os til kick off.
Vi skal være lydhøre og bevare de frivilliges engagement i projektet.
Beskrivelse af området og stedbundne potentialer –
Virksomheder
Natur
Grundlag for hele området – beskrives kort i hvert sogn.
Det der skal være i bullets i hjemmesiden, kobling der. Kommunikationsgruppen står for det.
Har det klar til næste møde med Thomas fra DGI. Husk at gøre det generelt.
3. Kick-off

-

Hvad vil vi have ud af kick-off :
Inspiration til fremtiden, hvad ønsker folk?
Gang i de grupper der skal laves.
Åbne op for samarbejde på tværs,
Få skabt et medejerskab.

-

Hvor: Lyne hallen og kan låne friskolens gymnastiksal.

-

Tilmelding: ja for køkken om at gøre. Det skal være for familier, også børn… legerum og nogle
til at passe?…

-

Indhold – Må vi diskutere til næste møde. Vi ved at der skal være en ordstyrer og at der skal
være information fra hjemmesiden og hvad BMW er. Det skal selvfølgelig pensels mere ud og
være meget mere skarp, derfor tager vi den næste gang hvor Malene og Lotte kan giv input.

-

Skal det være med spisning?? – ja en enkelt ret som køkkenet laver og nogle til at bage
småkager til kaffe. Øl og vand til 15 kr?

-

Dato: en hverdag … Lyne hallen byder ind og Klaus skriver til Randi.

Til sidst
Dato for næste møder … vides ikke endnu, vi ligger den i forlængelse af
kommunikationsmødet med Thomas? Venter på svar derfra …
Evt.
Referent: Randi Pedersen

