
 

 

 

Tilstede 6/3:  

Peter Müller (deltog i første halvdel af mødet) 

Sara Tornøe (deltog i den anden halvdel af mødet) 

Jørgen Brøndgaard Nielsen 

Gitte Holm 

Pia Bonde 

 

Afbud 6/3 fra: 

Bente Søgaard  

Helle Astrup  

Ole Terp 

Søren Jørgensen 

 

Godkendelse af referat fra sidst 16/11 17.  - Referat blev godkendt 

1. Godkendelse af referat fra Line – arbejdsgrupper har bedt om kit i wordformat. 

 

2. Rådighedsbeløb status – se bilag – skal arbejdsgr. selv betale for øl og vand d.d. 6/3? 

Deltagerne fik øl eller vand.  

Peter vil søge St.Brøndum Sparekasse om midler til at finansiere følgeudgifter i resten af 

klyngeprojektets periode. Kassen er snart brugt op. Afslag grundet forplejning. 

Endelig afklaring d. 5/4 – kan der søges til annoncering af borgermødet 30/5? 

 

3. Udarbejdelse af plan for organisering og forankring – endelig afklaring 5/4 18. 
Der er brug for, at styregruppen arbejder med, hvordan projektet skal forankres fremadrettet. De 

fleste projekter har behov for en formel organisation, der koordinerer samarbejdet og er juridisk 

ansvarlig for dets gennemførelse. Organiseringen af projektet skal afspejle den 

kompetencesammensætning, som er nødvendig for at løse de mange forskellige typer opgaver, der 

er i et projekt. Organiseringen skal også tage højde for den driftsopgave, der i mange projekter 

følger med. Vedhæftet er Bentes samskriv fra tidligere drøftelse, og kommentarer fra 

dialogmøderne, som kan danne udgangspunkt for jeres endelige stillingtagen. Input fra Bente og 

Helle modtages gerne inden mødet. 

 

6/3 18. Det blev drøftet, hvordan klyngen skal organisere sig efter klyngeprojektets ophør. Det vil 

sige, når handlingsplanen er lavet færdig hen på foråret. Peter laver et oplæg til etablering af en 

klyngeorganisation med tilhørende vedtægter, som Styregruppens skal drøfte på sit næste møde. 

Herunder hvordan de tværgående klyngeaktiviteter kan intergeres i denne organisering. 

 

4. Resterende aktiviteter og tidsplan status. – se bilag, detaljeret udgave- sæt Xér i kalender. 

 

Dagsorden til 5/4 18. inc. Referat fra 6/3 

Styregruppen 

Dato:  5/4 2018  Kl:  17 - 21 

Sted:  Sparekassen St. Brøndum 

Ordstyrer:    Referent: Gitte 



5. Strategiplan endelig afklaring d. 5/4: Indhold, – hvordan gør vi den brugbar? – 

hvordan vil I sikre medejerskab og udbredelse? – Kommunens involvering fremadrettet? 

(format, antal og tidsplan DGI er på plads 6/3 18) 
Eks. på strategiplaner http://www.landetpaamidtfyn.dk/Visions-og-stretegiplan.pdf 

file:///C:/Users/post/Downloads/Strategiplan.%20Mols%20i%20Udvikling.pdf  

file:///C:/Users/post/Downloads/Udviklingsplan.%20Landet%20mellem%20fjordene.pdf  

 

6/3 18. Det blev besluttet, at stategiplanen skal være i det lille format (kvadrat) og udgives i 

ca. 25 eksemplarer. Derudover skal filer kunne hentes på hjemmesiden i PC og 

tabletformater. Tidsplan se pkt. 4. 

 

6. Arbejdsgrupper - https://www.xn--rebildstklyngen-bub.dk/arbejdsgrupper/  hvilke se 

under de enkelte indsatsområder links øverst til venstre?  

– Handleplanernes vigtighed i strategiplanen. – ensartethed? 

Styregruppens overblik – hvordan sikrer I føling med, hvad der sker i alle grupper? - 

kommunikation? 

 

7. Hjemmeside status – facebook status 

- Interaktive kort 

- Stof til hjemmeside – opbygning – hvem leverer hvad? 

-  

8. Vigtigt til og fra andre grupper – pressen – hjemmeside – facebook 

- ? 

- Journalist ”Altinget” – forespørgsel DGI 

 

9. Næste møder:  

Møder med arbejdsgrupperne: 21/3, 25/4 og 16/5 

SG 5/4  kl 17 – 21 i St. Brøndum – Udarbejdelse strategiplan! – fordeling af skriftlige 

opgaver – godkendelse kommunikationsplan + SG   

Evaluering d. 3/5 SG , - plan for evaluering med BIG og KG d. 3/5 – plan for borgermødet 

d. 30/5.- hvem gør hvad?-  

elektronisk evaluering styregruppen fra 31/5 – 5/6 

 

10. Nyt fra sekretariatet  

 

11. Evnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.landetpaamidtfyn.dk/Visions-og-stretegiplan.pdf
file:///C:/Users/post/Downloads/Strategiplan.%20Mols%20i%20Udvikling.pdf
file:///C:/Users/post/Downloads/Udviklingsplan.%20Landet%20mellem%20fjordene.pdf
https://www.rebildøstklyngen.dk/arbejdsgrupper/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


