
Referat den 29. juni 2021 

Referat 
Klyngerådsmøde 

Dato:  29. juni 2021 
Sted: Hos Alfred, Lem 

Mødeleder: Kjeld Referent: Anette 

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

Fraværende: Mette, Birgitte, Andreas, Nataliya 

 
Dagsorden: 

 
Kommentar: 

 
Ansvarlig: 

1  Godkendelse af dagsorden Godkendt  

2 Økonomi Overblik uddelt. Vi har stadig penge på 
kistebunden, så der er lidt at sætte i gang 
med. Også stadig penge tilbage fra den 
oprindelige bevilling. 
Fremover skal vi tænke ind, at der skal 
være et deltagergebyr ved 
arrangementer eller salg af forfriskning.  
Sideløbende skal vi også søge fonde. 
Når vi har et projekt, skal der søges 
specifikt til projektet. 
 

 

3 Arrangementer Eventgruppen tænker et større 
arrangement med aktører, 
underskudsdækning osv. 
Idrætsforeningen kigger også ind i 
årshjulet.  
Stier/event tænker cykelløb ”når lyngen 
blomstrer”. Nordeas løbepulje er oplagt 
at søge. 
 
Til næste gang skal vi have et udkast/en 
idé eller to klar i idræt, event og sti. 
 
Og så skal vi have et fleksibelt årshjul 
lavet, så vi får nogle retningslinjer. 
 

Event 
Idræt 
Sti 
 
 
 

4 Det mobile mødested Alfred har et bud på et mødested. 
 
Jeppe og Dorthe har lidt at arbejde 
videre med. De kommer med et forslag 
til næste møde. 
 

Dorthe & 
Jeppe 

5 Stigruppen Der har været møde med landudviklerne, 
landdistriktskonsulent, RKSK og 
Friskvind. Mulighederne undersøges for 
et stisystem der forbinder Friskvind og et 

Sti 
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nyt stort drivvejs projekt. Der holdes et 
opfølgende møde igen senere. 
 

6 Tilflytter gruppen Sprogkursus med AOF med opstart den 
26.8.21. Dag og aftenkursus. Spændt på 
at se tilslutningen. 
Andet fælles tilflytter arrangement 
kommer senere. 
 

Tilflytter 

7 Erhvervsgruppen Ligger brak pt.først pga. corona og nu 
pga. ferie. Starter med generalforsamling 
og sommermøde efter ferien.  
 

 

8 Kommunikation Hjemmesiden er ok opdateret. 
Nyhedsmail er oprettet. Opfordring til at 
melde sig til. Også opfordring til at 
invitere sine venner ind i facebook 
gruppen. 
 

 

9 Fællesmøde med sognene Kan køres i forbindelse med General 
forsamling. Vi tager den på dagsorden 
næste gang. 

 

10  Næste møde 25. august kl. 19.00 hos Dorthe  

11 Evt.   

12 Godkendelse af referat Godkendt  

 


