
 

 

 

Tilstede: 

Jørgen Brøndgaard Nielsen 

Ole Terp 

Pia Bonde 

Gitte Holm 

 

Afbud fra: 

Sara Tornøe 

Peter Müller 

Helle Astrup 

Bente Søgaard 

 

______________________________________ 

 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

Referat blev godkendt med bemærkning om, at Ole Terp har deltaget i alle tidligere 

Styregruppemøder, hvilket ikke har fremgået af referater. 

 

2. Borgerundersøgelsen - status 

Der er p.t. 1364, der har svaret på borgerundersøgelsen. Det blev bemærket, at det nok er 

tvivlsomt, hvor mange flere, der kan forventes at ville udfylde spørgsmålene fra 

undersøgelsen.  

Gevinsterne skal være en æske chokolade i størrelsesordenen 100 kr.  

 

3. Kortlægning status – opfølgning 

Ole Terp følger op på hvem der skriver en kort beskrivelse på 5-10 linjer om Terndrup. Pia 

er ved at indhente beskrivelser fra de andre byer, der mangler en beskrivelse. 

 

4. Dialogmøder status – kommende møder 

Der har ikke været det helt store fremmøde indtil videre. Men dialogmøderne 

gennemføres som planlagt med en særlig invitation til de unge – der sendes reminder ud 

på fb. De, der er mødt op til møderne var imidlertid positivt stemte. 

 

5. Hjemmeside status – facebook status 

Hjemmesiden er ved at være rettet til med faneblade og undermenuer. På den afsluttende 

workshop med hjemmesiden den 3. oktober forsøges siden at gøres færdig, så den kan gå i 

luften inden efterårsferien i uge 8.  Facebooksiden er også kommet godt i gang. 

 

Referat Styregruppen 

Dato:  12/9 2017  Kl:  17 - 19 

Sted:  Mødelokalet Bælum skole 

Ordstyrer:    Referent: Gitte 



 

 

6. Lines involvering – forslag til datoer/aktiviteter 

Der har nu været møde med Line, klyngesekretariatet, Sara og Pia. Her er det aftalt, at Line 

skal deltage i mødet den 16. november i Styregruppen fra 17-18 og efterfølgende 

kommunikationsgruppens og borgerindvolveringsgruppens møder samme dag.  På disse 

møder skal der ske en opsamling på kortlægningen og en evaluering heraf. 

 

Line deltager på styregruppens møde den 9. januar, hvor styregruppen skal færdiggøre 

vision, mål og indsatsområder på baggrund af kortlægningen. Lines rolle bliver at facilitere 

processen. Mødelængde kl. 17 – 21, så processen kan afsluttes denne aften. 

 

Line skal køre processerne på borgermødet den 31. januar, hvor borgerne skal præsenteres 

for essensen af kortlægningen, Vision, mål og indsatsområder samt nedsættelse af 

arbejdsgrupper. 

Samt afholdelsen af workshop med de på borgermødet nedsatte arbejdsgrupper den 28. 

februar. Pia og Line koordinerer og Pia deltager også i alle disse møder og supporterer. 

 

7. Fondsmuligheder – Landsby partnerskaber frist 1/11 – Landdistriktspuljen frist 12/10 og 

LAG-Himmerland frist 13/9 ……. Vil I forsøge? – hvad?- hvem?.... 

Jørgen undersøger, om der er opbakning til at søge byfornyelsesmidler til nye 

partnerskaber i landdistrikter i forbindelse med at udvikle infrastruktur på tværs af 

interessenter. De andre fonde kan vi ikke nå at reagere på inden fristen udløber. 

 

8. Kommunikationsplan - godkendelse 

Den redigerede kommunikationsplan blev delt ud og godkendt. Planen skal overordnet 

sikre, at der er nogenlunde sammenhæng i den kommunikation der gives om klyngen 

internt som eksternt. 

 

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

 

10. Næste møde SG 11/10 kl 17 – 19 i Terndrup Idrætscenter  

Dagsordenspunkter – Al kortlægning skal færdiggøres og indsendes 13/10 - Plan for fase 3, 

4 og 5 samt opfølgning på ovenstående og plan for julefællesmøde for SG, BIG og KG 

16/11.  

Peter Müller har også et punkt om FN´s verdensmål og Klyngen. 

 

11. Rapport til kommentarer i styregruppen 1. gang uge 44 – vil I mødes for drøftelse? 

2. gang uge 46 – opsamling 16/11 kl. 17 – 18, inden julefællesmødet kl. 18 -21 

 

12. Evnt. 

Når alle dialogmøder er afholdt og præmier vedr. borgerundersøgelsen er købt forventes 

ca. halvdelen af rådighedsbeløbet på de 25.000 kr. at være brugt. 

 

 


