
Referat af mødet i Styregruppen den 3.maj 2017 kl. 17 – 19 i St. Brøndum. 

På mødet deltog: 

Martin Finderup Andersen 

Jørgen Brøndgaard Nielsen 

Peter Müller 

Bente Søgaard 

Helle Astrup 

Sara Tornøe 

Pia Bonde 

Gitte Holm (referent) 

 

Punkt 1 –Præsentation af styregruppe 

Styregruppen gav en kort præsentation af, hvem de var og hvorfor de havde valgt at deltage i arbejdet. 

Punkt 2 – Valg af formand og ordstyrer 

Peter Müller blev valgt til formand 

Punkt 3 – Godkendelse af referat fra sidst 

Referat blev godkendt 

Punkt 4 – forventningsafstemning dialog 

Alle har besvaret skemaet. Resultatet blev diskuteret og gav ikke særlig anledning til bemærkninger eller 

undren.  

Med hensyn til besvarelserne med fri prosa var tilbagemeldingerne følgende: 

 De kvalitative besvarelser afstedkom en snak om, at vi nok bør begrænse vores fokus, så det bliver 

mere klart, hvor det præcist er, vil vil hen med projektet. Vi skal passe på det ikke bliver for diffust 

men klart, både for os og for borgerne, hvad det går ud på. 

 Vi mangler et overordnet formål. Skal det f.eks. være øget bosætning, markedsføring eller andet.  

 Der bør også laves et organisationsdiagram over de forskellige grupper, og hvad grupperne laver. 

 Vi skal have noget vi brænder for – noget, som rykker – det gør en masse kortlægning af processer 

ikke . Vi skal brænde for noget – dvs. være klare i mæglet og i det vi formidler ud ad til. 

 Det vil være godt, hvis det kan lykkes os at få skabt en erkendelse blandt borgerne af at vi står på 

en ”brændende platform”, hvor vi kun overlever i fremtiden ved at stå sammen med andre og 

udvikle noget i fællesskab. Det er et vigtigt budskab at sælge. 

 Lokalrådene har været gode til at samle og koordinere og skabe synlighed. 

 Vi skal med andre ord finde frem til de budskaber, der begejstrer og som skaber 

sammenhængskraft. 

Det blev besluttet, at vi på næste møde skal arbejde aktivt på at formulere et formål. Det sættes på 

dagsordenen til næste møde i ca. en time. 

Martin kreerer en proces for, at vi arbejder os hen mod et overordnet formål. 

Bente laver oplæg til organisationsdiagram. 



Punkt 5 – Mødedatoer 

Følgende vil gerne lægge lokaler til kommende møder: 

 Terndrup idrætscenter 

 Tendrup skole 

 Bælum skole  

 Blenstrup skole 

 Blenstruphallen 

 Bælumhallen 

 Klubhuset st. Brøndum 

 Sparekassen St.  Brøndum 

 Administrationsbygningen, Terndrup 

 

Næste møde i styregrupen 1. juni holdes på Terndrup skole kl. 17 - 19 

Opstartsmødet den 23. maj holdes i samlingsalen på Bælum skole fra 19-21.30. 

 

Punkt 6 – Planlægning af processen 

Pia delte materiale ud med forslag til mødedatoer og processer for alle de kommende møder i de 

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

Sara fortalte, at borgerundersøgelsen kan sendes via kommunens e-boks og at fællessekretariatet står for 

udgiften. 

Punkt 7 – Nyt navn til klyngen 

Styregruppen besluttede, at der ikke skal udskrives en konkurrence, men at navnet skal være Rebild Øst 

klyngen.  

Bente undersøger, hvad Henning Appel skal have for at lave et logoforslag. 

Punkt 8 – Facebook gruppe 

Pia fortalte, at Hanne Førster har tilbudt at oprette en åben facebook-gruppe ”Rebild Øst Klyngen”, når 

formål er defineret. 

Styregruppen besluttede at lade kommunikationsgruppen drøfte dette, og komme med en indstilling til 

Styregruppen. 

Punkt 9 – Vigtigt til de andre grupper 

At vi får et formål hurtigst muligt. 

Punkt 10 – Dagsordenspunkter til næste møde 

Gennemføre en krativ proces omkring formål. 

Punkt 11 – evt 

Pia orienterede om LAG-ansøgningen, der er sendt. 


