
 Dagsorden for fællesmødet i Borgerinvolverings- og 
kommunikationsgruppen d. 14/8 17. kl. 19 – 21, Rådhuset Terndrup. 
 
Ordstyrer:   Referent:  
 
Afbud: Rikke og Mads 
Fraværende:                     Besøg: Maria Ohrt-Nissen, Siem, Sara og Sabrina? 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
- Sara status kontakter Sidske vedr. frivillige, Kultur- og fritids relevante medarbejdere med kontaktlister, 
relevante medarbejdere vedr. mulige lister over erhvervsdrivende samt Kulturskolen og Ungdomsskolen. 
- Beløbet til Områdefornyelse Terndrup er 3 mio. Kr. og ikke 4,2 mio. kr.som skrevet i referat fra 19/6 17. 
 
2. Borgerundersøgelsen– status Sara og Pia – Pressemeddelelse, hjemmeside, Facebook m.v. – Citater til 
pressemeddelelser fra BIG og KG! (vedr. de forskellige tiltag i kortlægningsprocessen) – hvordan stor 
deltagelse hos jer? - aktiv fra d. 18/8 og 4 uger frem. 
 
3. Stof til hjemmeside og facebook fra BIG og KG 
 
4. Dialogmøder BIG deltagelse - plan: annoncering hvornår? -  invitationer – forberedelse (Sara og Pia) 
 
5. Kommunikationsplan BIG´s kommentarer til Gittes udkast 
 
6. Kortlægning - vi arbejder på kort – foto til pressen? - Kommunens bidrag – se vedhæftede 
 
7. Interessentanalyse afsluttes – bruges af lokalområderne til invitationer til dialogmøderne. 
 
8. Vigtigt til og fra de andre grupper og pressen 
- HUSK: Rebild Kommune holder Borgermøde d. 17/8 kl. 19 - 21.30 i byrådssalen Terndrup vedr. 
områdefornyelsesprojekt Terndrup i Rebild Øst Klyngen.   
- Hjemmesidestof og fotos skal være klar til hjemmeside workshop d. 23/8 kl. 19 - 21.30 på Bælum 
skole. - Der må gerne komme flere fra hvert lokalområde :-) Reminder - invitation med kort resume til 
videre sendelse til relevante i dit lokalområde er vedhæftet! 
- husk at medbringe PC og det stof, aktiviteter til kalenderen m.m. I vil bruge, når I lærer at lægge stof på. - 
Det er meget nemt, jo flere der kan, jo større chance for en levende hjemmeside! 
 
9. forslag til Dagsordenspunkter til BIG møde d. 10/10 17. kl. 19 – 21 Sparekassen St. Brøndum 
- Kortlægning, sidste hånd på – alt materiale skal være sekretariatet i hænde 12/10 17.  
- Borgerundersøgelsen sådan gik den 
- Dialogmøder evaluering 
- Iput til plan for 2018 fase 3, 4 og 5 
- Stof til hjemmeside og facebook fra BIG  
 
10. Evnt. 
- orientering til LIV i Rebild Øst Arbejdsgrupperne, afslag på ansøgning til landdistriktspuljen, opfordring til 
at indgå i arbejdsgrupper vedr. Områdefornyelse. 
- Ny fondsmulighed, frist 1/11 17. – vil I forsøge?: 
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-
byfornyelse/2017/06/Landsbypartnerskaber-Forsoeg-med-formelle-samarbejder-om-landsbyudvikling.aspx  
- Praktikant Sabrina – hos Sara (Sara) 
 

https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/06/Landsbypartnerskaber-Forsoeg-med-formelle-samarbejder-om-landsbyudvikling.aspx
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Bolig-og-byfornyelse/2017/06/Landsbypartnerskaber-Forsoeg-med-formelle-samarbejder-om-landsbyudvikling.aspx

