
 

 

 

Tilstede: Pia, Michael, Birgit, Inger, Maria, Jacob, Birgitte 

Afbud fra: Fie 

Manglende deltagelse: Mads, Henrik, Rica 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

a. Referat godkendt 

2. Borgerundersøgelsen status 

a. 1442 ud af ca. 6000 mulige besvarelser, med ca. 400 formulerede svar på hvad 

deres største ønsker for området er. Opdeling af ønsker udført af Bente, listen er 

rundsendt sammen med dagsorden. Flere beboere i klyngen er det største ønske. 

b. Ca. 325 har besvaret hvad der er giver dem livskvalitet. 

c. 119 nye frivillige har meldt sig på banen – det skal vurderes hvilken model der kan 

bruges for at dem i spil 

d. 515 vil gerne vinde en præmie ;-) 

e. Transport imellem byerne har været et issue der har været gennemgående for alle 

dialogmøder og er det 3. største ønske for klyngen. Bente arbejder på dette. 

f. Opdateringer om undersøgelsen er lagt på hjemmesiden. 

3. Kortlægning status – opfølgning – sidste frist for aflevering til rapport er fredag d. 13. 

oktober 

a. Der er en undermappe på dropbox ”Alt til kortlægningsrapporten” i mappen 

”Kortlægning” 

b. Gitte har lavet et oplæg til Indledning til rapport – Birgitte har kommenteret. 

c. Der mangler input fra flere byer. Byerne kommer til at stå med tom tekst – hvis tid 

skriver Henrik et udkast. 

d. Henrik Christensen har lovet at bistå med lokalhistorisk afsnit.  

e. Billeder til dropbox  ”foto” - undermappe ”fotos til kortlægning” med brugbare billeder til 

rapporten. 

f. Kortkvaliteten af de kort vi har fået fra Klyngecekretariatet er ikke i for god kvalitet. 

Mødesteder og faciliteter skal vises på kortet i rapporten. Bente har et flot kort og Pia 

arbejder på at får løst det inden på fredag. 

g. Materiale fra kommunen lægges også i mappen ”Alt til kortlægningsrapporten” 

4. Dialogmøder status 

a. Resultatet af dialogmøderne bærer lidt præg af, hvem der var med til 

dialogmøderne, fx var der stort set kun repræsentation fra Terndrup til 

dialogmødet om ældre. 

Dagsorden Borgerinvolvering 

Dato:  10/10 17  Kl:  19-21 

Sted:  Sparekassen St. Brøndum 

Ordstyrer:  Pia Bonde Referent: Birgitte Mikkelsen 



b. Ønskernes skal bringes i spil med en styret en handleplan. Der har været gode 

erfaringer for at ting lykkedes, når der er nogle der arrangerer det og der er nogle 

støttemidler til. 

c. Der kommer nogle muligheder allerede nu, fx vil Henrik koordinere en indsats 

mellem Bælum, Blenstrup og Terndrup Ungdomsklubber. OBS på at 

ungdomsklubber pt ikke er med i interessentanalysen. 

5. Hjemmeside status  

a. Der er oprettet bjælker med relevant info og Pia sender info løbende til Jørgen.Alle 

er velkomne til at bidrage enten via lokale webansvarlige eller via Jørgen og 

Thomas. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. 

b. Galleri til billeder er en mulighed også for undersider. 

c. Interaktive kort udsættes til at det rigtige kort er modtaget. OBS på at stier og kort 

kan oprettes smart så det vises 2 steder. Det samme gælder indlæg, som ønskes vist 

flere steder. 

d. Hjælp med fabrikation af indhold hjemmesiden på de overordnede sider til Jørgen 

er ønsket, tag gerne ejerskab for levendegørelse af hele klyngens side. – Jørgen gør 

et stort arbejde. 

e. Kontaktoplysninger på webansvarlige skal på hjemmesiden. 

6. Facebook status 

a. Facebook er kørende – det bliver meddelt i pressemeddelelsen. 

b. Kobling af hjemmeside og Facebook skal i spil – Hanne Førster og Jørgen kan 

kontaktes. 

7. Kommunikationsplan  

a. Kommunikationsplan er godkendt kan ses i dropbox og snart på hjemmesiden. 

8. Lines involvering – datoer/aktiviteter 

a. Se pkt. 9 

9. Plan for fase 3, 4 og 5 udkast 

a. Mødedatoer, processer og indhold er send med ud sammen med dagsorden. 

Forslag om at møder indkaldes som en kalenderinvitation. Arrangementer indtil 

28/2 er fastlagt. Datoer derefter skal besluttes af styregruppen d. 11/10. 

b. Borgermøde d. 31/1 – det er vigtigt at borgerinvolveringsgruppen arbejder hårdt 

for fremmøde. Arbejdsgrupperne nedsættes her. Særskilt invitation til de frivillige. 

Siem er en mulighed som vært. 

c. Arbejdsgruppe workshop d. 28/2 i Blenstrup Hallen – der bliver kaffe og småkager.  

d. Afsluttende borgermøde d. 30/5. 

10. Vigtigt til og fra andre grupper – pressen – hjemmeside – facebook 

a. Birgit sender citat til pressen til Pia om behovet for bedre transport og cykelstier 

b. Birgitte sender citat til pressen til Pia om ønsket om flere borgere 

c. Mads kunne sige noget om skolen. Pia kontakter Mads. 

11. Næste møde BIG 16/11 kl. 18 – 21 i Blenstrup Hallen julefællesmøde for SG, BIG og KG. 

Tilmelding nødvendig!  

12. Evnt.  

a. Tour de Rebild Øst Klynge til foråret foreslås. God opbakning – tur planlægges. Der 

laves en arbejdsgruppe. 

b. Stor ros for Pias indsats  


