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Organisering af 
samarbejdet 
 
Fælles organisering 
Koordinering på tværs 
Strategi for udvikling 
af klyngen med 
respekt for de enkelte 
lokalområder 

Styregruppe, kommunikationsgruppe og borgerinvolveringsgruppen nu i 
projektperioden – Hvilke grupper/personer skal involveres i det 
organisatoriske? Hvorfor? – behov? – organisering efter projektperioden? 
Hvordan? 
 

- Stående udvalg - klyngeråd for de samarbejder der allerede er etableret 
via projektet, som der skal arbejdes videre med. 

- Styregruppe/Klyngeråd repræsenterende f.eks. kirkerne – erhvervsliv – 
idrætsforeninger – turisme – institutioner – foreninger – unge 

- Hvordan vælger/udpeges medlemmerne? 
- Hvilke kompetencer skal styregruppen have? 
- Geografisk spredning 
- ad hoc arbejdsgrupper  
- Borgerinvolveringsgruppen – nogle opgaver forsvinder med 

fælleshjemmeside/ face-book - = ambasadører for de enkelte byer. 
- Flydende netværk afhængig af interesse og opgave 
- Planlægning af arrangementer med øje for andres planer i klyngen 
- Fortsætte med styregruppe som indpiskere med klare kompetencer 
- Centrale tovholdere/ kontaktpersoner/ mødeansvarlige i 

arbejdsgrupper – fast skabelon for, hvad de skal – det videre arbejde.-
Dif. af roller. Dagsordner og referater på hjemmeside, så alle kan følge 
med og nye kan involvere sig. 

- En styregruppe er nødvendig - dif. roller 
 

Kommunikation 
 
Styrke kommunikation 
internt i klyngen 
 

Hvordan vurderer I, at man kan styrke kommunikationen ud til borgerne i 
klyngen?  
 

- St. Brøndum, Siem og Hellum bruger hinandens facebook-kontakter til 
at sende beskeder ud. 

- Husstandsomdeling på x af foreninger 
- Bannere, kommunikation af synlige resultater 
- Fælles hjemmeside – Facebook – Instagram 
- Synligt resultat som blikfang til at skabe interesse 
- Bannere ved indfaldsvejene – henvisning til hjemmeside – facebook 

m.m. 
- fælles aktivitetskalender. overblik over idræts- og fritidstilbud 
- De gode historier fortælles – også i aviser 
- Gøre brug af fælles ”sendeflade” og være opmærksom på de ”gode 

historier” 
- Gratis mad og gratis øl �  
- Opdaterede hjemmesider 
- De unge foretrækker Snapchat – og til dels facebook – få de unge til at 

skrive til de unge. 
- De ældre vil helst informeres i ugeaviser og gennem annoncer som kan 

klippes ud og hænges op, med datoer og steder hvor det sker. 
 
 
 

 Fælles hjemmeside og fælles facebookside Rebildøstklyngen – hvilke 



Dialogmøder                                            
 

2 
 

muligheder og udfordringer ser I i forhold til disse fælles platforme? 
 

- De skal passes! 
- Kontinuitet 
- At det er vigtigt at fortsætte med en kommunikationsgruppe efter 

projektet er slut 
 
 

Synliggøre klyngen 
eksternt - image 

Hvilket image har byerne/ lokalområderne i dag? – hvad er de enkelte byer 
kendt for? – Hvilket image vil I gerne at området/klyngen skal have i 
fremtiden? 
 

- Natur – Kultur 
- Beliggenhed tæt på en hurtig vej til Aalborg og Randers ”Den østlige 

motorvej” 
- Tæt på universitet – og det nye sygehus m.m. 
- Bosætningskapacitet, der er plads både i børnehaver og skoler – 

(sammenhængende tilbud) 
- Attraktivt – livskvalitet – vækst 
- Alle der bor i klyngen kan medvirke til at fortælle de gode historier 
- Natur – Nærhed – både land og by 
- Plads til flere – bygge muligheder, ledige huse, skoler og 

daginstitutioner, højt aktivitetsniveau – godt naboskab 
- Tilsammen har vi det hele 
- Attraktivt for de som arbejder i Aalborg Øst – Hadsund/Aalborg vejen til 

Randers Aarhus – kort til tog i Skørping. 
- At vi er indstillet på samarbejde og at vi vil hinanden 
- At vi er et område, der vil samarbejde på kryds og tværs 
- Det enkelte område vil stadig fokusere på at stå stærkt. 
- Brug for at være gode til at samarbejde internt i byerne (udfordret i 

Terndrup) 
 
 
 

Borgerinvolvering har 
stor betydning for 
etablering af klyngen 
og for at skabe 
udvikling. 

Har I ideer til hvordan styre- , borgerinvolverings- og kommunikationsgruppen 
kan involvere flere borgere i arbejdet i Rebild Øst Klyngen? 
 

- Når der sker noget konkret bliver det lettere at fortælle om 
- Mund til mund 
- Gøre opgaverne tydelige, konkrete og overskuelige (tidsbegrænsede) 
- At man gerne må prikke folk på skulderen 
- At vi synliggør samarbejdet og bruger de gode historier som 

trækplaster. 
 
 
 
 
 

 Hvad kan man gøre for at styrke fællesskabet på tværs? 
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- Dialogmøder – Kirken har vist vejen m.h.t. samarbejde (Siem, St. 

Brøndum og Torup) 
- Tværgående ad hoc grupper 
- Personligt kendskab 
- Snak det op! 
- Opfordre til nysgerrighed og åbenhed 
- Byvandringer i alle byer 
- Invitere til og deltage i hinandens arrangementer 
- De lokale skal have kendskab til de lokale turistattraktioner f.eks 

gourmetruten. 
- Fortælle ”de gode historier” 
- Være åbne for samarbejder og ikke se hinanden som konkurrenter. 
-  

 
 

 Hvad skal der til, for at I vil være frivillige i projektet? – hvad ønsker I at få ud 
af jeres frivillige engagement? 
 

- Man skal føle en forpligtigelse til at deltage for at kunne forbedre nogle 
forhold, som man ønsker forbedret. 

- Hvis man ikke deltager bliver man hægtet af udviklingen – landsbydød 
m. værre. 

- Personlig interesse 
- Et samlet løft af hele området 
- Kunne se ”What´s  in it for me?” 
- Sammenhæng mellem egne interesser og fællesskabets interesser 
- Afgrænsede opgaver 
- Man skal føle, at man går glip af noget, hvis man ikke deltager 
- Overskuelige opgaver 
- Gerne se en effekt og fremgang i projektet – at det nytter at gøre en 

indsats 
- At se en effekt af projektet, der bl.a. udløses ved øget omsætning af 

huse/ bosætning i området. 
-  

 
 

 Er der noget, I synes er vigtigt at få med, som jeg ikke har spurgt om? 
 

- Synliggøre mulige fritidsaktiviteter i klyngen generelt – badminton, 
gymnastik, fodbold, håndbold, sang, spise o.s.v. o.s.v. 

- At vi skal huske at fortællevore omgivelser om, hvor godt det er at leve 
og bo i vores område/ klynge. 

 
 
 

 


