Referat af styregruppemøde
Dato: Tirsdag den 28. august kl. 19.00
Sted: Hemmet
Til stede: Lotte, Lars, Klaus, Lisbeth, Christian, Kees, Lily, John, Aage, Birgit, Anne Mette, Randi og
Malene (referent)
1. Kommunikationsgruppen
a. Orientering vedr. hjemmeside. Der er nu en ramme for hjemmesiden og det er klar til at
fylde indhold ind. Alle kan følge den på bedstmodwest.infoland.dk. Den bliver flyttet
over på bedstmodwest.dk.
b. Andet
i. Vi skal have Facebook på til næste møde. Skal Facebook være ”det er sket” i
stedet for hvad der sker fremover. Eller skal det være nu. Dog skal klyngens
arrangementer ind og ligge. Det skal vi have op næste gang i forhold til at få
noget mere liv i siden. Det blev besluttet, at hvis det er arrangementer, som er
for alle skal det på fælles Facebook.
2. Borgerundersøgelse
a. Hvor langt er vi med det vi skal aflevere til DGI?
i. Stedbundne potentialer og mødesteder: Der mangler en oplistning og lille
beskrivelse af dem. Følgende beskriver de forskellige steder (deadline onsdag
den 3. september):
Bork: Randi og Lars
Lyne: Klaus
Hemmet: Kees
Sdr. Vium: Aage
Malene sender en skabelon som alle kan brug.
Malene laver sammenskrivning af de åbne svar.
Malene koordinerer med Lotte i forhold til kort til borgerundersøgelsen – når
alle mødestederne er listet op.
ii. Frivillige: Malene laver et forslag til tekst til dem der har meddelt sig som
frivillige og sender rundt til dem.
b. Udtrækning af vinder.
i. mogensmcisten@hotmail.com (solsejl)
ii. Steffens43@me.com, 30229168 (vin)
De får overrakt præmien på kick-off mødet. Randi skriver ud til dem, at de har vundet. Randi laver et
gavekort. John laver et lille segl.
Malene laver forslag til pixibog som vi præsenterer på næste styregruppemøde.

3. Kick-off
a. Indhold

Forslag til dagsorden:
•
•
•

•
•

Lidt om klyngen – formål og status herunder hjemmesiden
Præsentation af borgerundersøgelse
Statements på bordene – så de ligger på bordet under spisningen. Spise sammen med dem man
sætter sig sammen med. Herefter skal man sættes sig ved et andet bord. Det er Lars der får
dem til at sætte sig anderledes. Evt. lave plakater med statements og udtalelser.
Præmieoverrækkelse
Frem over
- Inspiration til fremtiden, hvad ønsker folk?
- Gang i de grupper der skal laves.
- Åbne op for samarbejde på tværs,
- Få skabt et medejerskab.

Kick-off bliver mandag den 29. oktober kl. 17.30-20.30. Det er OK at man lister af hvis man har små
børn som skal hjem. Der skal være pasning.
Af hensyn til forplejning skal sidste tilmelding være en uge før.
Malene laver forslag til indkaldelse med tilmelding. Lotte undersøger om det må komme rundt med eboks – eller omdele til alle. Lotte vil gerne printe dem i A5 og lave A3 til plakater.
Tovholder som står for at få invitationerne rundt;
•
•
•
•

Bork: Randi, 450
Lyne: Klaus
Hemmet: Birgit, 225
Sdr. Vium: John, 250

Resten lægges i Brugsen, hallen mv.
Sted og spisning:
Vi kan låne Lyne hallen gratis.
Halinspektøren vil gerne påtage sig at lave mad - dog med lidt frivillig hjælp. Prisen pr. person for mad
+ kaffe har hun udregnet til kr. 35,- plus 10-15 kr. til hende.
Menuen bliver mørbradgryde med ris, salat og brød. Småkagerne/kage står vi selv for.
4. Dato for næste møder .
1 oktober. Kl. 17 for kommunikation og kl. 19 for styregruppen. Forsamlingshuset i Sdr. Bork

5. Evt.

Mobilt borgmesterkontor der har været rundt. 4 familier som er flyttet til med andet sprog end dansk,
så de kommer med ind i samfundet. Kunne vi spørge om ”Lær Dansk”. Puljen som kommunen har sat
af er brugt op. De arbejder typisk hos landmænd. Ådum, Borris og Kloster har erfaringer. AOF kommer
også ud og det kører rigtig godt. Lyne kører det allerede nu. Det er et oplagt projekt for klyngen. Kees
har en rapport – som kommer med ud med referatet. Det østeuropæiske potentiale. Susanne fra Lær
Dansk vil gerne være behjælpelig. Kristian og Klaus er lidt i gang med noget i Lyne.
Flyt mod vest – her kan private udlejninger komme ind og ligge. Vi skal også have et link ind og ligge
på vores hjemmeside.
Der er penge til nedrivning af huse.

29.08.2018
Malene Thune

