
 
Dagsorden for mødet i Borgerinvolveringsgruppen  

d. 6/6 17 kl. 19 - 21 på Bælum skole 
 
 
Ordstyrer: Henrik  (forslag)    Referent: Birgit   (forslag) 
 
Afbud: 
Fraværende: 
 
1. Velkommen til Henrik Christensen fra Bælum, som afløser Bente i borgerinvolveringsgruppen. 
- kort præsentation af gruppens medlemmer 
 
2. Godkendelse af referat fra sidst 
- afslag fra LAG-Himmerland: Bestyrelsen synes, at det er et spændende projekt med mange gode 
aktiviteter og initiativer, men finansieringen er endnu usikker.   
Hvis svaret fra Landdistriktspuljen bliver positivt, er I velkomne til at søge LAG igen ved en senere frist.  
 
- aftale om fast ordstyrer og referent - eller de som vil byder ind, og Pia laver turnusordning,  
så vi ikke bruger unødig tid på hver gang at aftale hvem der gør hvad. 
 
3. Interessentanalyse fortsat. Vi arbejder videre udfra alle jeres registreringer Husk PC og jeres filer, 
- Alle filer skal sendes (så langt som I er kommet) til Birgitte senest d. 1/6 17 til bm@landbomail.dk  
 
4. Borgerundersøgelsen - Motivation til deltagelse i borgerundersøgelsen. 
- tillægsspørgsmål og indledning (de generelle spørgsmål samt ideer til tillægsspørgsmål medsendes den 
endelige dagsorden) 
 
5. Kortlægning - hvem gør hvad? - vi tager hul på Bi gruppens´s del 
 
6. Vigtigt til og fra de andre grupper og pressen 
 
7. Opstartsmøde Hjemmesiden er flyttet til d. 13/6 kl. 17 – 20 i salen på Bælum skole, deltagere 
kommunikationsgruppen, de webansvarlige- og skribenter fra lokalområderne samt 
borgerinvolveringsgruppen.  
Invitation til videresendelse er vedhæftet, TILMELDING nødvendig, da der serveres en sandwich samt en 
øl eller vand til de tilmeldte. Medbring selv Kaffe/the m.m. 
(efterfølgende holder Borgerinvolveringsgruppen møde fra 20 – 21.30) 
 
forslag til Dagsordenspunkter til BIG møde d. 13/6 kl. 20 – 21.30 i salen på Bælum skole 
- Interessentanalysen afsluttes 
- Borgerundersøgelsen 
- Kommunikationsplan udarbejdet af kommunikationsgruppen 
- Dialogmøder: Hvem deltager i hvilke dialogmøder? 
- Kortlægning vi arbejder på kort 
 
8. Evnt. 
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