
 
Dagsorden for mødet i Borgerinvolveringsgruppen  

d. 6/6 17 kl. 19 - 21 på Bælum skole 
 
 
Ordstyrer: Fie    Referent: Rikke    
 
Afbud: Hanne og Mads 
Fraværende: Michael  
 
1. Velkommen til Henrik Christensen fra Bælum, som afløser Bente i borgerinvolveringsgruppen. 
- kort præsentation af gruppens medlemmer. 
 
 
2. Godkendelse af referat fra sidst 
Referatet er godkendt. 
Pia orienterede om afslaget fra LAG-Himmerland: Bestyrelsen synes, at det er et spændende projekt med 
mange gode aktiviteter og initiativer men, at finansieringen endnu er usikker.   
Hvis svaret fra Landdistriktspuljen bliver positivt, er vi velkomne til at søge LAG igen til oktober. 
 
- aftale om fast ordstyrer og referent  
Det blev besluttet at ordstyrer og referent afgøres fra gang til gang. 
 
3. Interessentanalyse fortsat.  
Birgitte gennemgik analyseskemaet og de data, som pt er noteret i skemaet. Vi rettede det til i fællesskab. 
Der mangler stadig en del kontakt oplysninger, som skal bruges i forbindelse med indkaldelse til 
dialogmøderne med interessenterne. 

Pia får Sara til at tage kontakt til Sidske Møller, der er frivillig koordinator i Rebild kommune samt Center 

Kultur og Fritid for, at få oplysninger på frivillige foreninger i klyngens område. 

Lisbeth kontakter Ole ang. Lyngbys deltagelse. 

Pia kontakter Sara, Rebild Kommune vedr. cvr register i forbindelse med erhvervsdrivende, og hører om 

der ligger kontaktoplysninger og hvilke, på disse.  

Pia får Sara til at finde ud af hvilke aktiviteter der udbydes i klyngens område i: Kulturskoleregi og under 

den Kommunale ungdomsskole. 
Spørgsmål som hænger er: skal ”erhvervsdrivende gruppen” analyseres centralt fra (DGI)? 
 
4. Borgerundersøgelsen - Motivation til deltagelse i borgerundersøgelsen. 
- tillægsspørgsmål og indledning (de generelle spørgsmål samt ideer til tillægsspørgsmål er medsendt den 
endelige dagsorden til møde 6/6).  
 

Inden mødet på tirsdag d. 13.06   

 ALLE  

 Gennemlæs inspirationsspørgsmålene så vi arbejder ud fra fælles reference. ( I bunden af mailen 
med dagsordenen til mødet d 6/6 er der vedhæftet en fil som hedder B6_inspir,,docx  Denne fil 
indeholder inspirationsspørgsmål.) 

 Finde ud af /tænke over hvilke 3 spørgsmål klyngen vil sende videre til styregruppen, som kan 
komme med ved den store borgerundersøgelse i august. 



 Give Pia feed back på hendes forslag til indledningen i borgerundersøgelsen (vedhæftet fil på mail 
fra d. 2. juni) 

 Hver især finde ud af hvilke dialogmøder, vi fra borgerindvolveringsgruppen, ønsker at deltage i. 
Der arbejdes videre på tirsdag d. 13/6 med dette punkt og de efterfølgende punkter. 

 
5. Kortlægning - hvem gør hvad? - vi tager hul på Bi gruppens´s del 
 
 
6. Vigtigt til og fra de andre grupper og pressen 
Venter til tirsdag 
 
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) 
 
8. Dagsordenspunkter til BIG møde d. 13/6 kl. 20 – 21.30 i salen på Bælum skole 
- Borgerundersøgelsen 
- Dialogmøder: Hvem deltager i hvilke dialogmøder? 
- Interessentanalysen afsluttes 
- Kommunikationsplan udarbejdet af kommunikationsgruppen 
- Kortlægning vi arbejder på kort 
 
9. Evnt. 


