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Referat 
Klyngerådsmøde 

Dato: 18. feb. 2020 kl. 19.00 
Sted: Hos Jeppe, Højmark 
Mødeleder: Jeppe Referent: Anette 
Tilstede: Mette, Dorthe, Søren, Alfred, Andrea, 
Rudi, Jeppe, Boi, Anette 

Fraværende: Birgitte, Kenneth 

 
Dagsorden: 

 
Kommentar: 

 
Ansvarlig: 

20.11 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.  

20.12 Nyt fra Kasserer Bankkonti er oprettet J 
Oversigt over økonomi uddeles.  
Rettelse til oversigt: fodboldstævne: 
6000,- 
Børnedag: 11500,- 
Er der evt. hængende fakturaer for logo 
mm. – Anette spørger Kenneth 
Forslag om mindre brugerbetalinger på 
arrangementer som besøg ved 
Økoladen. 
Vi søger Sdr. Lem andelskasse fonden 
om startkapital. Alfred undersøger og 
søger om 5000,-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfred 

20.13 Nyt fra PR Web: Event og tilflytter kommer… 
Kalender: Adgang til Mette, Alfred,  
Sogneblad: Kjeld skriver lidt om Klyngen 
og mobilt mødested. 
Facebook: Vi skal IKKE have opslag fra 
private og virksomhedsannoncører. 
Anette vender dette med Birgitte og vi 
skal have et filter, som sikre relevans for 
Klyngen. 
Når der skal ligges op på landsbyernes 
fb, så klarer pt. Anette Velling, Dorthe 
Stauning og Dejbjerg, Mette Højmark og 
Lem. Blot for at undgå flere opslag af det 
samme… 

 
 
Kjeld 
 
 
 
Anette 

20.14 Nyt fra arbejdsgrupperne: events, 
idræt, stier, tilflytter, unge 

Events: pt 10 tilmeldinger til besøg i 
Økoladen. Er ved at samle en gruppe. 
Målet er at lave simple arrangementer 
med bred opbakning. Forslag om 
Friskvind kan være med til at brede 
nytårsbal. Forslag om gåtur i Velling i 
forbindelse med Sommertræf.  
Stigruppen: Nu er turene gået ml alle 
kirker. Event og stigruppen slår nogle 
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gåture sammen. Pedelordningen under 
kommunen vil gerne hjælpe med 
buskrydder, har dog lidt travlt pt. Kim 
Clausen vil gerne være fortæller på 
ruterne. 
Måske er det starten på Friskvind 
gåklub? Og med gåværter? (Andrea 
spørger til DGI’s gåværter) 
Idrætsgruppen: Børnedag den 10. juni. 
Invitation er sendt ud. Fodbold 
forårsturnering hænger måske lidt i en 
tynd tråd…  Tænker på nye muligheder.  
Tilflytter: Har søgt midler til ”Dem der 
ikke kom i gang med dansk”, men er 
blevet overhalet af kommunen, som nu 
udbyder det. Så tænker nu på café 
arrangement. Også her kan der laves 
samarbejde med eventgruppen. Forslag 
om at gå igennem arbejdsgivere for at få 
fat i tilflytterne. 
Unge: De unge har besøgt Bedst mod 
Vest og har fået inspiration. Har to 
events – kaffemøder – i kalenderen. Er 
ved at undersøge, hvor de kan få 
tilholdssted.  

 
 
 
 
 
 
Andrea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.15 Nyt fra Sognene Lidt pral…  

20.16 Status fra borgermødet omkring 
mobilt mødested  

Ca. 20 deltagere. Bekræftede mange af 
vores input, men der kom også nye. 
Konklusionen var at der var et behov for 
et mobilt mødested. 
 
Funktionalitet: 

•         Vogn med udslåede sider 
(markise) 

•         Siddepladser 
•         Mulighed for at slå små 

arbejdsborde ud 
•         Bar/drikkevogn 
•         Toilet vogn 
•         Køkken 
•         Kaffebar med indbygget trappe 

  
  
Indhold: 

•         Vælg forskellige pakker f.eks. 
legeaktiviteter, bål og hygge, 
kaffe/bord/stole, udeliv 

 



dagsorden 18-2-20.docx 

•         Lege, spil, rekvisitter, yoga 
måtter 

•         Musik / speaker vogn/ 
elektronik i form af lyd og lys 

•         Info skærm / projektor 
•         Generator 
•         Natur værksted (grej, net, 

køkken grej, snitte knive, veste) 
•         Gasgrill 
•         Vandopbevaring 
•         Båludstyr 
•         Køleskab 
•         Suppegryde 
•         Pavillon  

  
  
Events: 

•         Naturligvis – når børn skal se 
lokalområdet 

•         Jazz i Stauning 
•         Oplev heden dag 
•         Videnskabsdag – udforske 
•         Udflugter f.eks. bunkere, kend 

din egn, osv. 
•         Gudstjeneste 
•         Open by night 
•         Familiearrangement 
•         Cykelture/mtb 
•         Foredrag  
•         Gåture 
•         Skolearrangement i naturen 
•         Børnehavearr. I naturen 
•           

  
Målgruppe: 

•         Skoler 
•         Børnehaver 
•         Idrætsforeninger 
•         Støtteforeninger 
•         Seniorklubber 
•         Sogneforeninger 
•         Plejehjem 
•         Dagplejen 
•         Menighedsråd 
•         Jagtforeninger 
•         Efterskoler 
•         Ungegrupper 
•         Private  
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Gruppen har kontaktet et arkitektfirma, 
nemlig Tiny Office. Vi afventer svar. 
 

20.17 Brainstorming omkring mobilt 
mødested (45 min) 

6 forslag til 
opmærksomhedsarrangementer 
omkring mobilt mødested, som sættes i 
gang. Vi skal søge brugernes input.  
Andrea lister arrangementerne, så vi får 
overblik. 
Jeppe er aktiv p.t. men går i kartoflerne 
medio april.  

Flere 
 
 
Andrea 

20.18 Næste møde På Dejbjerglund Efterskole d. 26. marts 
kl. 16.30-18.15 med mulighed for at 
spise med på Dejbjerg efterfølgende.  

 

20.19  Evt.   

20.20 Godkendelse af referat Godkendt  

 


