
Referat af mødet i Kommunikationsgruppen den 6.6 2017 

På mødet deltog: 

 Jørgen Nielsen 

 Grant McDonald 

 Pia Bonde 

 Gitte Holm 

Punkt 1 – Godkendelse af refeat fra sidst 

Referat godkendt. Pia fortalte om det afslag der – indtil videre – er givet til LAG-projektet. 

Punkt 2 -  Hjemmeside status 

Jørgen fremlagde et forslag til opbygning af en hjemmeside. Det blev foreslået, at det 

billede der kommer frem på hjemmesiden – også er det billede – der tegner facebook-

siden. 

Med hensyn til hjemmesiden, er der både den side, vi selv opbygger og hvor alle 

landsbyerne er repræsenteret og den side, klyngesekretariatet har.  

Vi må vente til efter mødet med Thomas fra klyngesekretariatet inden vi helt ved, hvilke 

opbygning der skal være, og hvad de forventer af os. 

Med hensyn til at lægge kortmateriale ind på en hjemmeside, skal det undersøges, 

hvordan det kan praktiseres rent teknisk/GIS-mæssigt. Det er ønskeligt med et interaktivt 

kort, hvor man eksempelvis trykker ”spisesteder” også popper alle frem på et kort, som 

man zoomer ind på og evt. henviser til spisestedets hjemmeside. 

Der kan eventuet laves rullende billeder til hjemmesiden. 

Gruppen drøftede, hvordan hjemmesiden kunne bygges op og med hvilke underpunkter: 

Forside, Byerne, Klyngen, Natur, Fritid, Mødesteder, Erhverv, Dagtilbud/skoler, Rebild 

Kommune, samt ”Det sker” en fælles kalender var de foreløbige bud. 

Vi skal tage stilling til, hvormange der skal have log-in til at lægge stof på hjemesiden. 

Punkt 3 – Facebook formål – status 

Der var opbakning til at etablere en åben facebookside, der formidler oplysninger, der 

gælder hele klyngen. Hanne Førster har tilbudt at oprette den. Lige så snart vi har noget 

materiale at lægge på siden, kan den oprettes. 

Punkt 4 – Kortlægning af kommunikationskanaler i dag 

Pia har fået tilbagemeldinger fra stort set alle områder i klyngen med, hvad de gør i dag 

med hensyn til kommunikationskanaler ligesom også interessentoptegnelsen er ved at 

være klar.  



Punkt 5 – Kommunikationsplan 

Gitte har lavet et udkast til en kommunikationsplan, som blev præsenteret. 

Gruppen pointerede, at det er de kommunikationsansvarlige i de enkelte byer, der sikrer, 

at relevante oplysninger formidles videre via de kanaler, de normalt anvender i de enkelte 

byer. 

Det blev foreslåét, at der laves et underbilag til kommunikationsplanen, der beskriver, 

hvordan enkelte kommunikationskanaler anbefales anvendt i forhold til, hvilke oplysninger, 

der skal formidles. 

Pia præsenterede et oplæg til det materiale, der skal sendes ud til alle borgerne i 

forbindelse med borgerundersøgelsen. 

Punkt 6 – Vigtigt til og fra de andre grupper og pressen 

Med hensyn til spørgeskemaundersøgelsen blev det foreslået, at der kunne udloddes tre 

gevinster, for at besvare skemaet. Det fordrer, at de skriver en mailadresse. 

I forbindelse med spørgeskemaet blev det anbefalet, at det udvides med kvalitative 

sprøgsmål som f.eks. vision for fremtiden. 

Spørgsmål om beskæftigelse er også relevant – måske set i relation til ønsker om 

fremtidig transport. 

Som det tredje spørgsmål kunne være gruppen om ”hvad er det bedste ved at bo i 

området” 

Punkt 7 Dagsordenspunkter til den 13. juni 

Mødet er kun en time inden mødet med klyngesekretariatet. 

1. Drøftelse af hvilke vigtige informationer vi skal have ud inden sommerferien og lige 

efter sommerferien. 

2. hjemmeside opfølgning på referat – gode eksempler fra andre steder? 

Vi skal stille op og tage imod Thomas 

Punkt 8 – Eventuelt 

Det var ikke noget under eventuelt. 


