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Styregruppemøde 12. juni
LANDSBYKLYNGEN "LANDET MELLEM BYERNE" · TORSDAG DEN 28. JUNI 2018

12 læsninger

Referat af styregruppemøde 12. juni 2018
Landet Mellem Byerne
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat af styregruppemøde 22. Maj 2018
2. Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 12. juni 2018
3. Kort nyt fra kommunen ifht. Landsbyklyngen
4. Kort nyt fra lokalområderne ifht. Landsbyklyngen
5. Status fra kommunikationsgruppen
6. Fase 2: Forløb, opgaver & involverede
7. Logo – konkurrence? – Udskudt til styregruppemødet den 26. juni
8.
Parkeringsliste– Udskudt til styregruppemødet den 26. juni
9. Eventuelt & næste mødes fokus
Mødet afholdtes på biblioteket i Fuglebjerg kl. 19-21 den 12. juni 2018.
Der var afbud fra Thyge.
******
1. Godkendelse af referat
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Godkendelse af referat af styregruppemødet den 22. Maj 2018. Efter godkendelse lægger
Marie Louise referatet op på facebook.
REFERAT:
Referatet blev godkendt med en præcisering af punkt 3, hvor ’centre’ refererer til
kommunens afdelinger.
2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 12. juni 2018 og valg af ordstyrer til dagens
møde.
REFERAT:
Grethe blev valgt som ordstyrer og dagsorden blev godkendt
3. Kort nyt fra Næstved Kommune ifht. Landsbyklyngen
Fremover vil dette punkt blive brugt til at kommunen fortæller om kommende projekter,
strategiarbejde og andet, der kan få betydning for Landsbyklyngen. Men på dette møde
bruger vi tiden på at hilse på Mette Lundgaard Dinesen, Center for Kultur og Borgerservice
og Elisabeth Skogstad Hansen, Plan og Miljø, fra Næstved Kommune.
Mette er Jakobs afløser i landsbyklyngearbejdet og Elisabeth er koblet på med særligt med
fokus på koblingen mellem klyngearbejdet og kommunens arbejde på planområdet.
REFERAT:
Mette kommer til at arbejde meget med frivillighed og lokalområderne i kommunen, og
Elisabeth kommer til at arbejde med planlægning, byudvikling og landdistriksudvikling.
Derudover fortalte Mette, at der i det igangværende kommuneplanstrategiarbejde er stort
fokus på det aktive landdistrikt, at der i løbet af august til december 2018 vil være en bred
interessentinvolvering samt at der vil blive arbejdet på en kobling mellem strategiarbejdet og
landsbyklyngen.
4. Kort nyt fra lokalområderne ifht. Landsbyklyngen
Styregruppemedlemmerne fortæller kort om nye initiativer eller andet, der rør sig i
lokalområderne.
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REFERAT:
Vinstrup-området: Der har været en manglende rydning af det grønne areal i Hørhaven,
hvilket har betydet flere dialoger med både Naturstyrelsen (da området er fredet) samt
kommunen.
Fuglebjerg: Projektet bag Netto med den nye skaterpark og legeområde er godt i gang men
desværre opleves der hærværk med affald, glasskår mm. Det er meget frustrerende og
understreger endnu engang behovet for, at der arbejdes målrettet sammen med de unge ifht
aktiviteter mm.
Lokalrådet også på at mødes med relevante aktører omkring de unge, herunder SSP,
Ungdomsskolen m.fl.
Der var i styregruppen enighed om, at det var afgørende at der blev skabt ’noget’ i relation til
de unge OG ikke mindst at aktiviteterne eller tiltag blev skabt sammen med og ikke ’kun’ for
de unge.
Initiativet med at lave e-sportsmuligheder for de unge, som Martin Fritzen har sat i gang, er
rigtig positivt, da det stabler noget på benene for at (nogle af) de unge ikke skal kede sig.
Det blev bemærket, at det generelt også er vigtigt at få forældrene involveret i nye aktiviteter,
tiltag og drøftelser.
5. Status fra kommunikationsgruppen
Styregruppen giver en status på arbejdet med hjemmeside samt facebooksiden, herunder
hvem der svarer på beskeder, der kommer ind via facebook.
REFERAT:
Hjemmesidegruppen har et møde med Thomas fra DGI den 18.juni, hvor systemet bliver
introduceret. Henning er på ferie, men bliver sat ind i det af Thuge og Lars bagefter
Styregruppen blev enige om at facebooksiden pt. tjekkes af Annie og Marie Louise, der også
sørger for at der bliver svaret på beskeder. Desuden at emner, hvor styregruppen skal findes
en samlet holdning til, sker på styregruppemøder, da ikke alle i styregruppen er på facebook.
6. Fase 2: Forløb, Opgaver og Involverede
Marie Louise har lavet et udkast til processen for fase 2 med fokus på opgaver og hvem, der
er hovedansvarlig for opgaverne. Tanken er, at styregruppen generelt drøfter retningen for
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opgaverne hvorefter de hovedansvarlige udfører den eller kommer et skridt videre med den.
Vi gennemgår oplægget (filen 'Fase 2_opgaver_proces_styrgruppemøde 180612) og retter til
efter jeres input.
2 opgaver skal helst kunne løses på mødet:
· Drøftelse af skabelonen for beskrivelsen af lokalområderne
· Inddeling af klyngen i lokalområder. I ansøgningen er angivet en række landsbyer. Kan vi
inddele dem i lokalområder? Vi tegner ind på kort, som Elisabeth medbringer.
Landsbyer fra ansøgningen:
o Fuglebjerg
o Sandved
o Tornemark
o Arløse/Arløse Torp
o Bendslev
o Flemstofte
o Førslev
o Gunderselvlille
o Haldagerlille
o Haldagermagle
o Hårslev
o Krummerup & Krummerup Enghave
o Kvislemark
o Kællerød
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o Lunghuse
o Lysager Torp
o Nyboder
o Nyrup
o Næsbjerg
o Næblerød
o Ravnbjerg
o Rejnstrup
o Ryholmshuse
o Røgeskov
o Skafterup
o Sneslev
o Sønder Jellinge
o Ting Jellinge
o Tystrup
o Vinstrup
REFERAT:
Marie Louise gennemgik milepælene:
· Fokusgrupper om lokalområdernes historie, kultur, særegenhed og muligheder i fremtiden.
Afholdes slut august-start september
· Udsendelse af spørgeskema til alle borgere over 16 år i klyngen. Udsendes via e-post i
oktober 2018
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Styregruppen inddelte landsbyklyngen i følgende lokalområder:
Desuden drøftede styregruppen:
· Udfordringen med udsendelse via e-post (og generelt at spørgeskemaet er elektronisk), da
især ældre enten er fritaget for at modtage digital post eller kan have svært ved at besvare
spørgeskemaet elektronisk.
· Mulige løsninger (på ideplan) kunne være:
o At styregruppen afholder en ’spørgeskema-cafe’ på biblioteket
o At biblioteket involveres og kan hjælpe ifht. at besvare elektronisk
o At styregruppen undersøger muligheden for at kunne indsamle svar på papir og/eller via
telefonen. Marie Louise hører i første omgang DGI ifht. hvilke muligheder der er
· Desuden drøftede styregruppen at udsendelsen af spørgeskemaet også er en anledning til at
fortælle om landsbyklyngen, og hvorfor det er en god ide. Her kan der tages afsæt i
Landdistriktsstrategien ’Et godt liv på landet’. Derudover skal det også fremhæves, at planen
er i starten af 2019 at starte interessegrupperne op. Disse grupper vil arbejde både med at
realisere de muligheder, der er i klyngen og med at finde nye veje til at få arbejdet med de
udfordringer, der er.
7. Logo – Konkurrence?
Det blev aftalt på sidste møde at afholde en logo-konkurrence samt at vi alle frem til dette
møde har tænkt over:
- Kriterierne for konkurrencen
- Hvordan skal konkurrencen forløbe? Herunder at alle indkomne logoer vises frem for
pressen
- Skal der være en afstemning- og hvordan?
Marie Louise foreslår at vi finder et par stykker, der laver en ’logo-gruppe’.
REFERAT:
Punktet blev udskudt til næste møde den 26. juni
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8. Parkeringsliste
Der er 2 emner som vi ikke har fået vendt på de to første styregruppemøder og som heller
ikke lige nu er mest påtrængende. Marie Louise foreslår derfor, at styregruppen har en
’parkeringsliste’ hvor sådanne emner skrives ind. Parkeringslisten ligges op i dropboks, så
alle løbende kan følge med i den – og eventuelt sætte emner ind.
Emner:
- Brugen af ’Min Landsby App’ – Dette kan bedst vurderes, når hjemmesiden er oppe at køre
ifht. hvilke funktionaliteter hjemmesiden får.
- Landsbyklyngens Navn – Er der behov for at kigge på det?
Er det en god ide? Og har styregruppen andre emner?
REFERAT:
Punktet blev udskudt til næste møde den 26. juni
9. Eventuelt og fokus for næste møde
Næste møde er den 26. Juni 2018 på Fuglebjerg bibliotek. Fokus for mødet er, foruden de 4
faste punkter:
a. Kommunikationsarbejdet
b. Sidste forberedelser ifht. især august og september 2018
c. Sommerhilsen til dem, der skrev sig på listerne til opstartsmødet
Derudover vil Marie Louise høre:
· Om Dropboks fungerer for alle?
· Om styregruppen vil have en stand på Fuglebjerg Byfest (1. Weekend i september)?
REFERAT:
Eventuelt:
· Til næste møde vises dagsorden mm på skærmen via pc’er
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Næste møde:
- Lars tager kaffe og kage med til mødet den 26. juni
-
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