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1. Præsentation og velkommen til Klyngerådet 

Mødet startede med en præsentation bordet rundt 

 

2. Evaluering – vigtig viden fra styregruppe til Klyngeråd 

Peter fortalte om processen fra start til slut og om de nedsatte grupper, der undervejs har 

mødtes en del gange, hvor kommunikationsgruppen har leveret et stort arbejde med 

hjemmeside facebook m.m. 

 

Endvidere, at Pia har været en bærende kraft for, at vi er nået i mål – alternativt var alle 

vores gode intentioner sikkert løbet ud i sandet. 

 

En vigtigt pointe i hele klyngeprojektet er, at vi skal samarbejde også fremover, ellers sker 

der bare det, at alle lokalområderne koncentrerer sig om sine egne projekter. Samarbejde 

er altafgørende, og her er klyngerådet et meget vigtigt organ som tovholder for, at 

klyngens intentioner kan leve videre. 

 

Referat SG og Klyngeråd 

Dato:  28/6 2018  Kl:  17-19 

Sted:  Terndrup Idrætscenter 

Ordstyrer:  Peter  Referent: Gitte 



Pia bemærkede, at klyngen kun lige er født, og at der ligger en masse brugbare oplysninger 

på hjemmesiden, på facebook og i de analyser, der er lavet. Det er nu om at bruge alt dette 

materiale og føre det ud i livet. Pia konkluderede, at Rebild Øst Klyngen er rigtig godt rustet 

til at komme videre, og står godt, også sammenlignet med andre klynger. 

 
Sara bemærkede, at det også handler om, at Pias mange funktioner gennem 
klyngeprojektet nu skal deles ud på en række andre personer, og føres ud i livet. 
 
Helle konkluderede, at det har været en lang proces, men at vi heldigvis er kommet godt i 
land. 
 
Jacob bemærkede, at det drejer sig om at arbejde videre med de områder og de 
mennesker, der har energi og lade resten ligge til senere. 
 
Ivan gav udtryk for,  at vi  godt kunne have undværet nogle af alle de skemaer, der skulle 
udfyldes undervejs og det bureaukrati, der er forbundet med klyngeprojektet. Det er 
vigtigt, at vi fortsætter med klyngeperspektivet i det vi arbejder videre med – ellers er der 
risiko for, at lokalområderne falder tilbage til gamle dage og gamle mønstre. 
 
At genoptage ideen fra de tidligere 4 essers messe, er et godt og tværgående initiativ, der 
bør tages op inden længe – måske til 2019.Helle vil gerne tage initiativ. 
 
Jakob nævnte, at selv kirkerne i klyngen, er begyndt dele sig op i forkellige specialer. Det 
tegner godt for fremtidige samarbejder. 
 
Sara konkluderede, at det store spørgsmål nu er, hvordan klyngerådet kommer til at 
fungere – med roller, ansvar, dagsorden, vedtægter m.m. 
 
Carsten bemærkede, at det er de enkelte grupper, der fremover skal bære aktiviteterne og 
klyngerådet skal være et formidlende led, hvor ideer og aktiviteter udveksles på tværs af 
grupperne. Endvidere skal rådet fungere som bindeled/dialogforum til kommunen. 
 
Jakob indskød, at det også er vigtigt, at klyngen ikke skubber kommunens andre landsbyer 
fra sig, men at vi også er åbne for at samarbejde med disse. 
 
Ivan mente, at vi skal være åbne for at få nye medlemmer. Og hvis et klyngemedlem 
udpeget fra f.eks. lokalrådet i Blenstrup træder ud, så skal pladsen besættes med et nyt 
medlem fra lokalrådet i Blenstrup. 
 

3. Orientering fra klyngesekretariatet 

Pia orienterede om de kontaktpersoner, der kan benyttes fra klyngesekretariatet og som er 

følgende: 

 

Lise Grønbæk mail: Lisegroenbaek@dgi.dk  tlf.: 40198741   

Carsten Blomberg mail: carsten.blomberg@dgi.dk  tlf.: Mobil 29911950 Direkte 79404034 

Hjemmeside, Facebook, Instagram og App:  

Thomas Blomberg mail: thomas.blomberg@dgi.dk tlf.: 79404116 

mailto:Lisegroenbaek@dgi.dk
mailto:carsten.blomberg@dgi.dk
mailto:thomas.blomberg@dgi.dk


 

Endvidere opfordrede Pia til, at vi bruger hjemmesiden www.landsbyklynger.dk 

til at hente inspiration og viden, da den fungerer som hjemmeside for alle klynger under 

projektet. 

 

4. Tak fra Pia – her finder I det I skal bruge – hjemmeside og dropbox – analyse og strategi 

Pia takkede for samarbejdet og opfordrede alle til gøre brug af alt det materiale, der er 

tilgængelig på klyngens hjemmeside, facebook og de analyser, der er lavet undervejs. Det 

ligger et godt materiale her. 

 

5. Konstituering Klyngeråd 

Følgende blev konstitueret til klyngerådet: 

 

 Formand – Jakob Ellemann og Ivan Johansen deler posten som henholdsvis 

formand og næstformand 

 Kasserer – Jørgen Brøndgaard Nielsen 

 Sekretær – går på skift blandt klyngerådets medlemmer – efter navn i alfabetet 

Peter sender det udkast til vedtægter som han tidligere har lavet, til Jakob. 

 

6. næste møde for Klyngerådet 

Næste møde i klyngerådet blev den 27. september fra kl. 19.00-21.00. Jakob melder stedet 

ud senere. 

 

7. Evnt. 

Sara konkluderede, at det har været slidet værd, selv om det nogen gange var ”op ad 

bakke”. Endvidere har kommunen lovet, at de til næste år vil finde de resterende midler til 

at gennemføre områdefornyelsesprojektet i Terndrup. 

 

Henrik fortalte at Byrådet gerne modtager input til projektønsker fra klyngen, og at det er 

vigtigt, at klyngerådet holder kontakt til de lokalpolitikere, der er valgt i Rebild Øst, da de er 

en god indgang til Kommunen. 

 

http://www.landsbyklynger.dk/

