
Referat af Styregruppemødet den 19. juni 2017 

Følgende deltog i Mødet 

Martin Finderup Andersen 

Jørgen Brøndgaard Nielsen 

Peter Müller 

Bente Søgaard 

Helle Astrup 

Sara Tornøe 

Pia Bonde 

Gitte Holm (referent) 

Ole Terp 

  

Punkt 1 - Godkendelse af refarat fra sidst 

Referat blev godkendt. 

Punkt 2 - Strategiplan oplæg Bente 

Bente præsenterede det nye oplæg til organisesring, der består af en organsiationsmodel for selve 

processen og en model for den efterfølgende realiseringsfase – dvs. efter projektet er afsluttet.  

Det blev foreslåët, at grupperne skal defienres som ad hoc grupper, der afsluttes i takt med, at initiativerne 

gennemføres. Vi kan i stedet skrive, at det er eksempler på mulige grupper. 

vision 

Visionen blev drøftet igen, og mange syntes, at den, der blev formuleret på sidste møde, og som Bente 

havde finpudset – måske stadig var lidt lang.  Sara foreslog en forkortet version som løde som følger: 

”Vores vision er at pulje alt det vi har og alt det vi kan,  

så vi kan udvikle det i fællesskab” 
Vi skal stadig arbejde med attraktivitet, livskvalitet og vækst. Men det kommer til at fremgå af de delmål 

der formuleres – dvs. de elementer, der skal være med til at realisere visionen.  

Styregruppen besluttede af afvente borgerundersøgelsens resultatet, kortlægning og dialogmøderne inden 

vi visionen klart bliver defineret og meldt ud. 

Punkt 3 – Logo 

Vi har fået et tilbud fra DegnGrafisk. Pia tager kontakt hertil og tager en snak med udgangspunkt i vores 

vision og ønsker – og så appelere til, at logo nogenlunde afspejler det vi ønsker for, hvordan klyngen skal 

udvikle sig. 

Punkt 4 – borgerundersøgelsen 

Pias oplæg til borgerundersøgelsen blev drøftet, og det blev anbefalet, at den nye vision skal inddrages – 

dvs.  ”At pulje alt det vi har og alt det vi kan, så vi kan udvikle det i fællesskab.” Også selv om den ikke helt 

er afgjort endnu – jfr. punkt 3. 



Det blev foreslået, at der skal henvises til hjemmesiden, hvis den eksisterer. E-post er ikke altid den bedste 

måde at komme i kontakt med borgerne på. Det er her borgerinvolveringsgruppen kommer til at gøre en 

forskel. 

Med hensyn til tillægsspørgsmålene kan vi f.eks. spørge om følgende: 

 Det er nemt at finde informationer om foreningsarbejde 

 Hvad er livskvalitet, vækst og attraktivitet for dig 

 Hvad er det bedste ved at bo i området 

Sara renskrev en indledning til borgerundersøgelsen. 

Punkt 5 – kortlægning 

Pia gennemgik de initiativer, der er i gang om kortlægning. Sara er i gang med at finde de oplysninger som 

Kommunen er ansvarlige for at tilvejebringe. Ligeledes er Henrik i gang med at finde emner fra 

lokalhistorisk arkiv. 

Med hensyn til dialogmøderne til september meldte følgende sig på de forskellige mødetyper: 

Jørgen – forening idræt kultur og skole, dagtilbud og dagpleje 

Martin også. Pia renskriver og resten melder på. 

Det belv besluttet, at der skal indrykkes en annonce om dialogmøderne med tidspunkt og sted. 

Punkt 6 – kommunikationsplan 

Punktet udsat til næste møde. 

Punkt 7 - Invitation Line til 14/8 – forventninger til Pia 

Pia orienterede om, at Kommunen har søgt og fået bevilling til at genenmføre et områdefornyelsesprojekt i  

Terndrup midtby. Endvidere, at den proceskonsulent, der oprindeligt skal varetage en del af 

klyngeprojektet – måske kan kobles på Terndrupprojektet i stedet – så Pia kan få lidt flere timer til at 

gennemføre den omfattende proces der er fornundet med at gennemføre klyngeprojektet. 

8. Vigtigt til og fra de andre grupper og pressen 

- Pressemeddelelser Borgerundersøgelsen – Gitte arbejder på en pressemeddelelse, som 
Styregruppen ikke ønsker at blive involveret i – den kører via kommunikationsgruppen 

- Områdefornyelse Terndrup ca. 4,2 mio.  
- Orientering om arbejdet med interesentanalyse BIG (Pia) 
- Status Hjemmeside - Pia fortalte om det møde, der blev holdt den 13. juni, og hvor 

klyngesekretariatet kom og fortalte om processen for opbygning af en hjemmeside. 
 

Punkt 9 - forslag til dagsordenspunkter til Styregruppe møde d. 14/8 kl. 17 – 19 

- Borgerundersøgelsen  

- Kortlægning – status - vi arbejder med SG del af kortlægningen. 

- Dialogmøder invitationer - forberedelse 

- Kommunikationsplan udarbejdet af kommunikationsgruppen drøftes – godkendes 

- Logo godkendes 

Punkt 8 - Evt. 



Pia fortalte, at projektet ”LIV i Rebild Øst” bliver behandlet i staten p.t., og at der kommer en udmelding 

efter 10 juli. Er den positiv, skal der søges LAG medfinansiering efterfølgende. 


