
LANDSBYKLYNGEN FRISKVIND 

Bestyrelsesmøde den 29. august 2022 

 

- Referat -  
 

 

Dagsorden godkendt 

 

1) Det Rullende Mødested 

 

Status sponsorat 

Mangler fire felter (2 á 1800 dkr. + 2 á 1000 eller 6 á 1000 dkr.).  

AB Auto ønsker reklame, Stauning Whisky er allerede noteret. Alfred og Dorthe har en del følere ude, og 

forventer at alle reklamepladser bliver solgt. Alfred kontakter AB Auto. 

 

Levering  

Det vides endnu ikke, hvornår scenevognen bliver leveret.  

 

Erfaring vedr. udlejning 

Folk forventer at blive hjulpet godt på vej. Flere eksempler på, at det forventes, at Alfred (eller andre fra 

Friskvind) sætter den op.  

Forslag om manual, måske video-manual, på hjemmesiden, herunder også fokus på generator og kabler. 

Dorthe og Alfred forbereder video – Anette filmer.   

 

Vigtig at lånerne er opmærksomme på tekniske krav, så det bliver en positiv oplevelse at leje traileren. 

Desuden er det vigtigt, at lånerne på forhånd er opmærksomme på, hvor vognen skal stå.   

 

Der er tre udlån mere i kalenderen.  

 

 

2) Indvielse og præsentation af vognene – arrangement 

Forslag om indvielse på Bundsbæk Mølle til jul. 

Desuden diverse lokale muligheder for præsentation, f.eks. Høstmarked i Højmark mm.  

Ringkøbing Fjord Jazzfestival har to ekstra gasgrill, som man kan leje til DRM.  

 

 

3) Opfølgning/evaluering vandreture. 

Kæmpesucces. Kun positive tilbagemeldinger.  

Forslag om vandreture ved Bundsbæk Mølle til jul ifm. præsentation af DRM. 

 

 



4) Opfølgning / stifolder  

Materiale er modtaget. Den er fortsat under udarbejdelse.  

 

5) Kulturnaut til synliggørelse af events i Klyngen  

Nyt samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen om synliggørelse af arrangementer på den 

landsdækkende event-portal, Kulturnaut. Velling er gået foran.  

 

Forslag om at interessenter inviteres til infomøde om Kulturnaut. Desuden forslag om erfaringsudveksling 

vedr. kommunikation på samme møde. Kommunikationsudvalget fastsætter dato.  

 

6) Generalforsamling  

27. oktober kl. 19 på Velling Friskole. Vi begynder med en halv times sang fra Højskolesangbogen, dernæst 

generalforsamling, og derefter endnu en halv times sang. Vi søger én, der kan synge og spille for.  

 

Valg:  

Dejbjerg: Tove er på valg og modtager genvalg.  

Velling: Andreas er på valg og modtager genvalg. 

Lem: Nataliya modtager ikke genvalg. 

Stauning: Birgitte modtager ikke genvalg. 

Højmark søger kandidater.    

 

7) Nyt fra andre udvalg?  

Eventudvalget: Der planlægges et firmabesøg i efteråret. Erhvervsnetværket får desuden tilbud om at 

deltage. 

Tilflytterarrangement i WOW-park søndag den 5. september.   

 

 

8) Næste møde 

Onsdag den 4. oktober kl. 16.30-18.00 hos Birgitte. 

 

 

9) Evt. 

To studerende fra Aalborg Universitet evaluerer klynger, som Realdania har støttet. Anette og Alfred har 

haft samtale med dem. Evalueringen vil blive tilsendt.  

 

Friskvind skal samle og koordinere. Vi skal arbejde for det, der kan samle de fem landsbyer, f.eks. gåture og 

cykelture.  

 

Forslag om nisseløb i samarbejde med foreningerne ved Bundsbæk Mølle før jul.  


