Referat fra bestyrelsesmødet d. 23/10 2019 i Lyne

Ungegruppens lejekontrakt er i orden. Der arbejdes på at renovere et lokale som kan bruges til
overnatning. Der er sendt besked ud om hjælp til renoveringen. Der laves et budget for hele projektet og
selve økonomistyringen forestås af Claus Sommer.
Integrationsgruppen har søgt § 18 midler til start af en cafe for udenlandske tilflyttere. Der er endnu ikke
kommet svar.
Kommunikationsgruppen har sendt et prøve-eksemplar af et nyhedsbrev rundt. Den endelige udformning
drøftes på næste gang gruppen har møde. Klaus deltager i mødet. Der arbejdes endvidere på, at
hjemmesiden bliver mere søgebar. Landsby-app`en skal der hjælp til, så den bliver mere brugervenlig.
Vi snakkede om fællesmødet med sogneforeningerne i august og alle var enige om at det var en god aften.
Klaus vil indkalde formændene til et møde om de ønsker og ideer der blev vendt på fællesmødet. Mødet
holdes først i det nye år.
På mødet blev der foreslået at Bedst mod West etablerer en Erhvervsgruppe i klyngen. Der var mange gode
ideer som blev vendt. Vi tager punktet op til næste bestyrelsesmøde, for at se om der er basis for at
arbejde videre med ideen.
Klaus har holdt møde med Kenneth Olesen fra Bork og Jens Bjerregaard fra Ringkøbing-Skjern Kommune
angående et projekt som vi er blevet inviteret til at deltage i. Projektet går ud på at oplyse borgerne om
energi på forskellig vis. Oplysningerne skal udsendes via infoskærme, som skal sættes op forskellige steder i
klyngen. Ud over oplysning om energi får Bedst mod West adgang til at bruge skærmene til eget formål. Vi
har aftalt at finde nogle mennesker i klyngen som kunne være interesseret i at få projektet op at stå.
Slut på mødet skulle vi officielt tage afsked med vores konsulent Malene Thune, som i de sidste halvandet
år har hjulpet os med etableringen af klyngen Bedst mod West. Ligeledes skulle vi også tage afsked med
landdistriktskoordinatoren Lotte Finderup fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi har været meget glade for
samarbejdet med de to og uden deres hjælp og store indsats var vi ikke kommet så langt som vi er i dag.
Inden jul vil vi udsende vores nyhedsbrev, som også bliver lagt på hjemmesiden.
Klaus Korsholm

