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Referat fra mødet i Borgerinvolveringsgruppen  

d. 13/6 17 kl. 20 – 21.30 på Bælum skole. 
 
 
Ordstyrer: Jacob Referent:  Rikke/Pia 
 
Velkommen til Alice, bestyrelsesformand Hellum Fri 
Afbud: Hanne, Fie, Birgitte 
Fraværende: Michael,   
 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
Referatet er godkendt. 
Pkt 3 opfølgning 

 Pia orienterede om at: 
Lyngby har indsendt interessenter med kontaktoplysninger 

 Sara (Rebild Kommune) tager kontakten til Sidske ved Rebild Kommune vedr. frivillige, Kultur- og fritids 
relevante medarbejdere med kontaktlister, relevante medarbejdere vedr. mulige lister over 
erhvervsdrivende samt Kulturskolen og Ungdomsskolen, dagplejere m.fl. 

 Kenneth (Rebild Kommune) trækker alle de data som trækkes kan, i forhold til at alle borger på 16 år og op i 
Klyngen modtager borgerundersøgelsen i e-boks. Dette foregår i samarbejde med sekretariatet I DBU. 

 
2. Borgerundersøgelsen - Motivation til deltagelse i borgerundersøgelsen. 
Det bliver en udfordring, at få så mange borgere som muligt til, at udfylde skemaet i forbindelse med 
borgerundersøgelsen i september. Det er undersøgt og det tager ca 10 min at udfylde skemaet. 
Pia fortalte, at man i nogle klynger har haft held af, at lave ”vej ambassadører”, der hhv er med til, at formidle 
omkring processen i klyngesamarbejdet OG som er opsøgende i fht, at motivere de øvrige borgere til at deltage i 
undersøgelsen. 
Pia pointerede vigtigheden af så mange som muligt deltager i undersøgelsen, da undersøgelsen indgår i den endelige 
rapport OG at rapporten skal danne basis for en fremtidig udviklingsplan for klyngen son helhed. Rapporten er også 
vores fremtidige afsæt til, at søge fondsmidler.  
 
- tillægsspørgsmål og indledning til borgerundersøgelsen.  
Indledningen blev gennemgået, vendt og drejet i fht begrebet ”herligheder” og Pia noterede de forskellige forslag 
ned, som hun tager med til styregruppemøde d.19/6. 
Alle de fremmødte i borgerinvolveringsgruppen gav tilsagn om, at det var ok og en go ide, at alle tovholdere står 
nævnt inklusiv kontakt data, i undersøgelsens indledning. 
 
Mht tillægsspørgsmålene var der tvivl om relevansen af et socioøkonomisk spørgsmål (arbejde), hvis ikke resultatet  
skal fra det socioøkonomiske spørgsmål skal bruges til noget konkret efterfølgende da, som Mads kunne oplyse, 
Rebild kommune i forvejen ligger inde med disse oplysninger og at de kan ”trækkes” herfra.  
 
Kommunikationsgruppen laver ”reklame opslag” for borgerundersøgelsen i forskellige modeller sådan, at der gøres 
brug af alle de tilgængelige platforme: Aviser, plakater, facebook og lign. 
 
 
3. Kortlægning - hvem gør hvad?  - Kommunens bidrag  
Rebild Kommune bidrager med hvad de har i forhold til: 
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 Geografi (kort over klyngens geografi og bebyggelser + areal, infrastruktur og afstand til nærmeste sygehus og 
centerbyer. 

 Demografi (befolkningsprognose) 

 Mødesteder/faciliteter (oversigt over idrætsfaciliteter og mødesteder med offentlig tilskud til drift (hal, svømmehal og 
forsamlingshuse) 

 Kommunalt samarbejde med civilsamfundet (en kort beskrivelse af nuværende platforme for samarbejde –gerne med 
eksempler på,  

 Civilsamfundsstrategi – eller lignende politikker om indvolvering, Lokalplaner, landdistriktspolitikker + andet der kan 
påvirke udviklingen i området,  

 Foreningsoversigt –registrerede foreninger,  
 Undersøgelser f.eks detailhandelsanalyser, fraflytning eller lignende. 
 Evt andet 

Rebild Kommune leverer også kort som vi skal bruge til hjemmesiden. 
 
MANGLER: billeder fra landsbyerne som kommunikationsgruppen skal bruge til hjemmesiden (OBS regler vedr. brug 
af billeder ligger i dropboks under Kortlægningsmateriale -> fra sekretariatet ->retningslinjer for anvendelse af 
billedmateriale, her ligger også en skabelon til en aftalemedvirken) 
 
Borgerinvolveringsgruppen skal levere en beskrivelse af de enkelte landsbyer. Citat er taget fra metode og 
proceshæftet s. 11, som ligger i dropboks under værktøjskasse. 
 
”De enkelte landsbyer i klyngen (1/2 – 1 A4-side) 
Beskriv kort de enkelte landsbyer i klyngen. Hvilke traditioner og bærende kulturer kendetegner de enkelte landsbyer. 
Er der særlige stedbundne potentialer (landskab, natur, kultur), der gør sig gældende nævnes dette”. Citat slut. 
Henrik får udarbejdet et sådant skriv. 
 
Medlemmerne i borgerinvolveringsgr. Og SG fordeler sig på dialogmøderne således (husk at skrive i kalendere!): 
 

Dato og tid Sted Målgruppe Deltagere 
BIG 

Deltagere 
styregruppen 

5/9 
K.l 17-19 

Siem 
Forsamlingshus 

Faciliteter, mødesteder, forsamlingshuse, 
medborgerhuse spisesteder, kirker og 
menighedsråd 

Birgit, Jacob 
og Rica 

 

5/9 
Kl. 19-21 
Kl. 21-21.30 

Siem 
Forsamlingshus 

Lokalråd, landsbyforeninger og 
borgerforeninger 
Evaluering efter sidste møde 

Birgit, Jacob 
og Rica 

 

7/9  
Kl. 17-19 

Gl. Rådhus i 
Terndrup 

Foreninger, Idræt, interessegrupper, 
kultur lokalhistorie…. 

Birgit og 
Alice 

Jørgen 
Helle 

7/9 
Kl. 19-21 
Kl. 21-21.30 

Gl. Rådhus i 
Terndrup 

Børnefamilier, skoler, daginstitutioner, 
dagplejere 
Evaluering efter sidste møde 

Birgit og 
Alice 

Martin 

26/9 
Kl. 17-19 

Salen 
Bælum skole 

Stier og friluftsliv Birgit  

26/9 
Kl. 19-21 
Kl.21-21.30 

Salen 
Bælum skole 

Erhverv og handel 
  
Evaluering efter sidste møde 

Birgit 
 

Ole 

28/9 
Kl. 17-19 

Terndrup skole Unge Inger og 
Henrik 

Bente 

28/9 
Kl. 19-21 
Kl.21-21.30 

Terndrup skole Ældre, Tilflyttere, ensomme, borgere i 
alle aldre 
Evaluering efter sidste møde 

Inger og 
Henrik 

Bente 

 

Der skal deltage min. 2 fra borgerinv.gruppen og 2 fra styregruppen hver dag ! KG det er når muligt. 
Rikke m.fl. melder ind når vi kommer tættere på.  
Sara og Pia kører parløb på processerne �  
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4. Interessentanalyse fortsat 
 
Pia mailer det nyeste intressentanalyse skema til borgerinvolveringsgruppens medlemmer. 
ALLE skal arbejde på at få kontakt oplysningerne udfyldt – mailadresser skrevet ind i den senest opdaterede udgave 
af interessentanalysen inden d. 10/8 2017. 
 
5. Kommunikationsplan BIG´s kommentarer til Gittes udkast. Udsat. 
 
6. Vigtigt til og fra de andre grupper og pressen 
 
- Pia orienterede om at der nu er afsat kommunale midler og søgt supplerende midler i alt 4,2 mio til 
områdefornyelse i Terndrup, centerbyen i Rebild Øst Klyngen. Se pkt 89 her:  
http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120/6390 Lokalrådet (og andre relevante interessenter) skal 
inddrages i processen. I skrivende stund kan oplyses at Borgermøde bliver d. 17/8 17.-  kl. 19 – 21.30 i Byrådssalen 
Terndrup. 
 
-Pia orienterede om hjemmeside opstartsmødet 13/6 og de kommende processer. 
 
Se pkt. 74  på sundhedsudvalgets møde 13/6 – Flextrafik – opfordring Henrik 
 
7. forslag til Dagsordenspunkter til fællesmøde BIG og KG møde d. 14/8 kl. 19 – 21 Rådhuset i Terndrup 
- Borgerundersøgelsen sådan – hvordan stor deltagelse? - aktiv fra d. 18/8 og 4 uger frem 
- Dialogmøder – indhold og invitationer – hvordan stor deltagelse? 
- Stof til hjemmeside og facebook fra BIG og KG 
- Kommunikationsplan status 
- Interessentanalysen afsluttes 
- Kortlægning vi arbejder på kort – foto til pressen? - opfordring til deltagelse i borgerundersøgelse. 
 
8. Evnt. 

http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/120/6390

