
Referat af borgerinvolverings- og kommunikationsgruppemøde den 3. maj 2017 

 

På mødet deltog følgende: 

Pia Bonde 

Jørgen Nielsen 

Jakob Ellemann 

Mette Christensen 

Grant Macdonald 

Rica Jensen 

Birgit Møller Sørensen 

Lisbeth Nørgaard 

Inger Hjort 

Rikke Fynbo 

Fie Rosholm 

Gitte Holm 

 

Punkt 1 – Valg af ordstyrer og referent 

Rikke blev valgt til ordstyrer 

Gitte til referant 

Punkt 2 – kort præsentation af gruppens medlemmer 

Da begge grupper var samlet til samme møde, blev der givet en kort præsentation bordet rundt. 

Punkt 3 – forventningsafstemnings dialog 

Pia fortalte om resultatet af styregruppens besvarelse af skemaet om forventningsafstemning.  

På de kvalitative spørgsmål besluttede styregruppen, at der skal defineres et konkret og klart formål med 

klyngesamarbejdet – men udgangspunkt i besvarelserne. Det sker på næste styregruppemøde, hvor der 

gennemføres en kreativ proces. 

Pia spurgte gruppen, om de havde tilføjelser hertil  

Input til spørgsmål a. 

 Mette fortalte, at en virksomhed i Aalborg Øst var vokset meget og medarbejderne kommer fra 

andre områder. De kunne evt. kunne bo her. Måske kunne der tages kontakt til dem. 

 Rikke sagde, at der bør være større opbakning til at bevare lægehus og til at få et nyt lægehus. 

 Birgit forventer, at flere vil købe huse i området og man det blivere lettere fremover at sælge sine 

huse. Dette vil i højere grad vil forhindre fraflytning –  og i stedet fastholde. 

 Lisbet fortalte, at det er svært at købe på landet, derfor lejes husene ud i stedet – og det typisk til 

folk, der kun bliver her et par år. 

 Rica pointerede, at det er vigtigt også at holde fokus på at vi skal bevare den smukke natur-  dyr, 

fugle, rent vand. 



Input til Spørgsmål b 

 Den største udfordring er at få folk med i hele processen. 

 Jørgen mente også, der kan komme økonomiske udfordringer med at få folk hertil 

 Rikke foreslog at vi kiggede på RealDanias program ”Stedet tæller” som en mulighed for at finde 

medfinansiering.  

 Det er også en stor udfordring at låne penge fra realkreditinstitutterne i landområderne. 

 Pia delte skema ud, der beskriver forventningerne til samarbejdet – dvs. til de grupper, der er 

nedsat. 

Punkt 4 – Interessentanalyse 

Pia fortalte om det skema til interessentanalyse, som Birgitte Mikkelsen havde lavet. Rikke viste, hvordan 

skemaet fungerer. Vent med at udfylde kolonnen ”Type”, der er brug for flere muligheder. Gruppen 

besluttede, at skemaet skal sendes ud til de repræsentanter, der tegner alle byerne i klyngen. Så kan disse 

fylde skemaet ud.  

Skemaet skal tilføjes nogle flere kategorier af grupper under overskriften ”Type”. Herefter skal 

kommunikations-, og borgerinddragelsesgruppens medlemmer og repræsentanterne fra byerne udfylde 

skemaets sidste kolonner.  

Efterfølgende sammenfatter Birgitte de forskellige input til et samlet skema. Borgerinddragelsesgruppen 

bearbejder herefter analysen. Skemaet skal bruges til at sikre, at alle relevante aktører inddrages – 

eksempelvis i de dialogmøder, der skal holdes undervejs i processen. 

Skemaet skal være udfyldt og sendt til Birgitte Mikkelsen senest d. 1/6 17. bm@landbomail.dk 

Punkt 5 – Planlægning af mødedatoer og aktiviteter 

Pia delte materiale ud med forslag til mødedatoer og beskrivelse af processerne for alle de kommende 

møder i de forskellige grupper. Processen er en del at klyngeprojektet, som vi skal gennemføre. 

Med hensyn til borgerundersøgelsen har vi mulighed for at komme med tre yderligere spørgemål. 

Undersøgelsen kommer til at ligge i dropbox 

Med hensyn til dropboxen tilbød Fie, at gruppernes medlemmer kunne ringe til hende, hvis der er prolemer 

med at komme ind – så vil hun guide. 

Pia fortalte om de processer, der løber frem til jul. 

Punkt 6 – Nyt navn til klyngen? 

Styregruppen besluttede at droppe navnekonkurrence og kalde klyngen ”Rebild Øst Klyngen”. I stedet skal 

der laves et logo. 

Punkt 7 – Motivation til deltagelse i borgerundersøgelsen 

Punktet bliver drøftet på næste møde. Det skal også ses i sammenhæng med, at Styregruppen er ved at 

arbejde med at beskrive et formål, der kan motivere. 

 

mailto:bm@landbomail.dk


Punkt 8 – Hjemmeside forløbet – webmaster Jørgen Nielsen 

Den 23. maj holdes opstartsmøde med Jørgen, Pia og Thomas fra klyngesekretariatet. Mødets deltagere 

blev apelleret til at gå hjem i baglandet og pege på personer, der har lyst til at deltage i opstartsmødet. Der 

skal findes frem til de personer fra de forskellige byer, der kan skrive til hjemmesiden de som er- / vil være 

webansvarlige i lokalområderne. 

Efterfølgende holdes en workshop, som arrangeres af klyngesekretariatet. 

Skema til kortlægning af de kommunikationskanaler der bruges i dag,  sender Pia ud som fil til 

borgerinvolveringsgruppen. 

Jørgen snakker med Thomas om domænenavn og ejerforhold. 

Punkt 9 – Facebook 

Gruppen besluttede, at der skal laves en facebookgruppe med genkendelighed til hjemmesiden – både 

navn og logo, når formål med klyngen er defineret af styregruppen på det næste møde. 

Punkt 10 – Vigtigt til og fra styreguppen og pressen 

Bente Søgaard vil lave et organisationsdiagram over hele klyngeorganiseringen og undersøge mulighederne 

for at Henning Appel kan lave et logo. 

Punkt 11 -Dagsordenspunkter til næste møde 

Borgerundersøgelsen og interessentundersøgelsen samt kommunikationsplan vil fremgå af næste 

dagsordensmøde. 

Punkt 11 – Evt. 

Pia orienterede om LAG-ansøgningen, der er sendt. 

 


