
 Referat for fællesmødet i Borgerinvolverings- og 
kommunikationsgruppen d. 14/8 17. kl. 19 – 21, Rådhuset Terndrup. 
 
Ordstyrer:  Michael Referent:  Gitte 
 
Maria Orth Nissen 
Jakob Elleman 
Sara Tornøe 
Sabrina Christensen 
Birgit Møller Sørensen 
Hanne Förster 
Michael Christensen 
Birgitte Mikkelsen 
Fie Rosholm Mark 
Jørgen Nielsen 
Grand Macdonald 
Inger Hjort 
Rico Jensen 
Pia Bonde 
Gitte Holm 
 
Afbud:  
Rikke Fynbo 
Mads Carlsen 
Henrik Christensen 
 
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. 
 
Sara er ved at have fyldestgørende lister klar. Birgitte og Sara snakker sammen og koordinerer, om 
kontaktpersonerne er opdaterede. Skal være klar til invitation til dialogmøder. 
 
Referatet blev godkendt med ovennævnte ændringer. 
 
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. 
 
Sara fortalte at KMD er valgt til at stå for udsendelserne af ca. 6.500 adresser. Det sker fredag den 18. 
august. De sidste finjusteringer af skemaerne er ved at være færdige, så f.eks. sogne ændres til bynavne. 
 
Nordjyske bragte den 5. august en artikel om områdefornyelsen i Terndrup. 
 
Med hensyn til pressemeddelelse har Gitte lavet et forslag til en sådan, som sendes ud senere på ugen. Der 
skal laves et citat hvor det opfordres til at udfylde spørgeskemaet. 
 
På hjemmesiden kommer kontaktpersonerne til at stå for de enkelte områder. 
3. Stof til hjemmeside og facebook fra BIG og KG 



 
Der begynder nu at komme små historier ind til brug for facebooksiden.  Birgit kan ikke komme den 23. 
august, men sender Solvejg i stedet, som ved meget om hjemmeside og om der er noget fra den gamle 
side, der kan føres over til den nye side. 
 
Maria pointerede, at det er vigtigt når man søger på f.eks. Siem, at så kommen man direkte ind på Siems’ 
hjemmeside, og ikke via klyngens hjemmeside. 
 
Hanne opfordrede til, at de forskellige facebookgruppen henviser og deler til hinanden. Hanne vil lave en 
guide til, hvordan man gør, og sender den til kontaktpersonerne for facebook. 
 
4. Dialogmøder BIG deltagelse - plan: annoncering hvornår? -  invitationer – forberedelse (Sara og Pia) 
 
Sara og Pia kører parløb i forbindelse med invitation til dialogmøder. Der købes en annonce i Vores 
Kommune og der sendes pressemeddelele ud. Der kan også skrives på infotavler, hvor sådanne findes. 
 
Det blev også foreslået, at der kan laves opslag, der kan hænges op relevante steder. Brug annoncen �  som 
er vedhæftet dette referat. 
 
Pia undersøger i klyngesekretariatet, om det er muligt at svare på skemaet via et link fra f.eks. en mail, fra 
facebook eller blot fra en linkhenvisning. 
 
Det skal være tydeligt, hvad der skal ske på dialogmødet, og at det ikke er et must, at man efterfølgende 
deltager i en arbejdsgruppe, som afskrækker mange. 
 
Pia redegjorde for, hvem der deltager i de forskellige dialogmøder. Listen sendes ud som bilag til referatet. 
Det skal bemærkes, at alle er velkomne til alle dialogmøderne. 
 
5. Kommunikationsplan BIG´s kommentarer til Gittes udkast 
 
Kommunikationsplanen laver Gitte færdig ud fra de udmeldinger, der blev givet på Styregruppemødet. 
Planen sendes ud, når den er færdig. 
 
6. Kortlægning - vi arbejder på kort – foto til pressen? - Kommunens bidrag – se vedhæftede 
 
Pia præsenterede det logo, der er valgt. Det sendes videre til Nordjyske til Margit Sig der vil offenliggøre 
logoet. 
Husk fjordavisen på maillisten. 
 
Der mangler kontaktpersoner fra Korup, Ll. Brøndum, Fræer og Skibsted/Svanflok. Jørgen kender personen 
der repræsenterer Fræer og vil rette kontakt til ham. Der rettes også kontakt til Jørgen Mortensen fra 
Skibsted. 
 
Pia delte kort ud over de forskellige byer i klyngen, og bad de fremmødte om at skrive små sedler med de 
attraktioner, der eksisterer de forskellige steder. Kortene skal bruges til kortlægning og til, når 
hjemmesiden skal etableres.  
VIGTIGT!  KORTENE SKAL BRUGES PÅ DIALOGMØDERNE! – SÅ I SOM ARBEJDER VIDERE HJEMME SKAL 
AFLEVERE JERES KORT I Kultur og Fritid SENEST d. 1/9 ELLER MEDBRINGE DET I SIEM KL. 16.45 D. 5/9! 
 
7. Interessentanalyse afsluttes – bruges af lokalområderne til invitationer til dialogmøderne. 
 
Birgitte koordinerer, så der kun ligger én interessentanalyse i dropbox, der er fuldt opdateret. Sara og 
Sabrina supplerer med de lister de har lovet at fremskaffe til brug for invitationer til dialogmøder. 
NYE tilføjelser og rettelser til interessentanalysen sendes til Birgitte, som så redigerer, så vi er sikre på at 
der kun findes den rigtige opdaterede udgave � bm@landbomail.dk  
 



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! 
 
Pia appellerede til, at så mange som mulig kommer til borgermødet den 17. august i Terndrup. 
 
Med hensyn til hjemmeside og foto til workshop, arbejdes der i alle lokalområder på at fremskaffe dette. 
 
Gitte undersøger, om det er muligt at få Eva Nautrup fra Blenstrup til at komme og fortælle om Instagram. 
Eva kommer kl. 18.30 – 19 d. 23/8 på Bælum skole, lige inden workshoppen med hjemmeside og 
facebook  - alle er velkomne! – tilføjelse til referat �  
 
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  
 
Forslag til dagsordenspunkter til næste BIG-møde blev godkendt. 
 
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) 
 
Gitte fortalte om en ny pulje, der er åbnet, med ansøgningsfrist til november og handler om nye 
samarbejdsnetværk i landsbyer. Der blev appelleret til, at gode ideer skal mailes til enten Gitte eller Pia. 
 
Sara præsenterede Sabrina, der er i praktik i Kultur og Fritid, og vil bidrage med at løse opgaver i klyngen. 
 
Micael opfordrede til at deltage i arrangementet om sæbekasseløb den 2. september i Skibsted �  
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