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Referat 
Klyngerådsmøde 

Dato: 17. maj 2021 
Sted: Dejbjerglund Efterskole 

Mødeleder: Kjeld Referent: Anette 

Tilstede: Dorthe, Alfred, Jeppe, Anette, Tove, 
Nataliya 

Fraværende: Mette, Andreas, Birgitte 

 
Dagsorden: 

 
Kommentar: 

 
Ansvarlig: 

21.01  Godkendelse af dagsorden   

21.02 Præsentation   

21.03 Mødested Afslag fra RealDania, men har haft 
virtuelt møde for begrundelse af afslag. 
Afslag begrundet med pris i fht. funktion, 
og at den var for mobil. Råd om at vende 
bøtten. Vi mener stadig, behovet er der, 
men går i tænkeboks, for at skalere 
projektet ned. Der er 100.000 af LAK 
midler administreret af kommunen 
øremærket til projektet. 
Udvalget holder et møde og kommer 
med et oplæg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeppe 
Dorte 
Birgitte 

21.04 Stigruppen Drømmer om at lave faste stier, hvor 
man også må ride. Udfordringer med 
tilladelser. Arbejder videre med ideen 
om at binde sognene sammen med stier. 
Idé om ridepas i Friskvind området. 
Vandreturene fungerer super godt – en 
stor succes med mange besøgende 
udefra. 
Dorte vender tilbage med datoer i juli 
(Stauning) 
13., 14. og 15. august i Lem. Anne og 
Niels Christian Pedersen vil gerne stå for 
turen i Lem. Tover tager kontakt. 
Kim Clausen, Tove, Henning Østergaard, 
Andreas og Kjeld holder møde til at 
komme videre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dorte 
 
Tove 
 
 
Kjeld 
indkalder 

21.05 Tilflyttere Plan om at lave noget 
samlet/aktivitetsdag/familiedag for alle 
tilflyttere, når det bliver muligt. 
Møder omkring pension, bank, 
investering mm. 
26.8 opstart med to hold til Dansk sprog 
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og kultur kursus, hvis corona tillader. 
Udfordret på at få deltagere til at 
tilmelde og komitte sig. Forsøger én gang 
til. 
Nataliya og Alfred arbejder videre med 
de tre grene.  

21.06 Foreningsgruppen Der sker først noget til august.  
Ønsket er at familieaften i Dejbjerg, 
fodbolddag i Lem kommer i 
sensommeren. Resten til foråret 2022 

Idrætsgr. 

21.07 Kommunikation Hjemmeside: Opfordring til alle grupper 
for kigget og opdateret tekst – sende 
derefter til Anette 
Ønske om nyhedsmail: Anette prøver at 
lave opsætning til det. Mail bliver sendt 
ud efter behov. 

Alle 
 
 
Anette 

21.08 Punkter til næste gang Hjemmeside gennemgang 
Økonomi 
Fællesmøde med sognene 

 

21.09 Nyt fra sognene Højmark: Friskole fylder meget, men det 
kører. Desværre også lige hærværk på 
hoppepude. Forsamlingshus og hal er 
godt på vej. Tror også på nyt køkken. 
Søger nyt værtspar. 
Velling: Helhedsplan udsat, Købmand 
med overskud, plan om byggeri på ledige 
grunde, dejligt med nye tilflyttere. 
Lem: Også lidt problemer med hærværk i 
madpakkehuset, men problemerne er 
blevet færre. Hussalg går forrygende. 
Nye lejemål på vej.  
Stauning: Også lidt hærværk… Gang i 
byggegrunde, sogneforening er ved at 
lave en fælles plads, søger fonde til nyt 
forsamlingshus. 
Dejbjerg: Stor succes for turene for 60+, 
Dejbjerg snakker solceller, Dejbjerg 
golfklub har vendt skuden. Ny leder på 
Bundsbæk mølle, nye tilflyttere, 
efterskole og gruppe af borgere arbejder 
på udbygning af foredragssalen til en 
slags kultur-mødesal. 

 

21.10 Evt. Vi glæder os til at komme af med 
mundbindet… 
Kjeld har skudt en buk! 

 

21.11 Næste møde 29. juni kl. 19.00 hos Alfred  

21.12 Referat  Gennemlæst og godkendt  
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