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Referat af styregruppemøde 15. august
2018
LANDSBYKLYNGEN "LANDET MELLEM BYERNE" · ONSDAG DEN 26. SEPTEMBER 2018

Rediger note

7 læsninger

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat af styregruppemøde 26. juni 2018
2. Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 15. august 2018
3. Status fra kommunikationsgruppen
4. Fokusgruppemøder
5. Lokalområdebeskrivelser
6. Lokale spørgsmål til spørgeskemaet
7. Datoer til styregruppemøder 2. Halvår 2018
8. Parkeringsliste
9. Eventuelt & næste mødes fokus
Mødet afholdtes på biblioteket i Fuglebjerg kl. 19-21 den 15. august 2018. BEMÆRK: I det
lille mødelokale!
Eventuelt afbud fra Kim
Bent tager kaffe & kage med til mødet
******
1. Godkendelse af referat
Godkendelse af referat af styregruppemødet den 26. juni 2018. Efter godkendelse lægger
Marie Louise referatet op på facebook.
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REFERAT: Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 15. august 2018 og valg af ordstyrer til
dagens møde.
REFERAT: Godkendt
3. Status fra kommunikationsgruppen
Eventuelle status fra hjemmesidegruppen og hvis der er noget ifht. facebooksiden.
REFERAT:
Lars har besluttet at udtræde af styregruppen dels pga. at han har meget at lave pt, dels fordi
målet med Landsbyklyngen står uklart.
Styregruppen takker Lars for hans indsats frem til nu, hvilket har været værdsat. Derudover
tog styregruppen en drøftelse af, hvad målet med styregruppens nuværende arbejde er og
hvad formålet med landsbyklyngen er.
Det affødte flere gode drøftelser i styregruppen, og opsummerende er formålet med
styregruppens nuværende arbejde at skabe fundamentet for den fremtidige landsbyklynge
ved at finde frem til hvilke initiativer i klyngeområde, som landsbyklyngen vil tage fat på
samt at skabe ejerskab og lyst til at bidrage til at få realiseret initiativerne. Desuden bygger
styregruppen facebookside og hjemmeside op nu, så man kan søge om at landsbyklyngen
samt kommunikerer ud i de lokale aviser.
For at finde frem til initiativerne involverer styregruppen medborgere i klyngeområde dels til
3 møder (fokusgrupper) i slut august/start september, hvor dette drøftes samt gennemfører
en spørgeskemaundersøgelse i oktober.
Styregruppen aftalte på styregruppemødet i september at drøfte opsamlingerne fra
fokusgrupperne og vurdere, hvorvidt det giver anledning til i efteråret at opstarte
initiativgrupper.
Anni indtræder i kommunikationsgruppen i stedet for Lars, og styregruppen aftalte at
fortsætte arbejdet med hjemmesiden på Infolandplatformen i samarbejde med DGI. Næste
møde med Thomas fra DGI er den 23. August kl 15.30 på Bibliotektet i Fuglebjerg. Thyge
booker lokale.
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Marie Louise og Anni fortsætter med at være tovholdere på facebooksiden og g-mailen.
4. Fokusgruppemøder
Før sommerferien er der sendt en ’sæt kryds i kalenderen’-mail ud med datoer. På mødet skal
vi drøfte:
1. Status på bookning af steder til afholdelse af møderne
2. Forslag til invitation (se lige nedenfor)
3. Forslag til hvordan fokusgrupperne skal forløbe. Marie Louise har sammen med Mette
og Elisabeth den 14. Aug mødtes om det og fremlægger et forslag på mødet
Forslag til invitation til fokusgrupperne:
” Kære alle
Hvordan er det at bo i dit lokalområde? Er der steder, der er helt unikke, steder der kunne
gøres mere ved - og hvordan? Har I et specielt sammenhold, gode traditioner og gode
historier, som I gerne vil fortælle om?
Alt det, vil bestyrelsen i Landsbyklyngen Landet Mellem Byerne gerne høre mere om og
derfor inviterer vi jer til kaffe & kage 4 forskellige steder i landsbyklyngen:
28. August: Tystrup-Vinstrup-området >> STED
30. August: Halagermagle-området>> STED
3. September: Fuglebjerg- området>> STED
5. September: Sandved-Tornemark>> STED
Alle dage kl 19-21.

For at der er nok kaffe & kage, vil vi blive meget glade for en tilbagemelding senest den 24.
August på
landetmellembyerne@gmail.com eller på TLF? (Er der en af os, der kan tage imod evt.
telefonbeskeder?)
Med de bedste hilsner
Anni, Henning, Bent, Kim, Grethe, Lars, Thyge, Mette, Elisabeth og Marie Louise
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Bestyrelsen for Landet Mellem Byerne
Læs mere om landsbyklyngen på facebook.dk/landetmellembyerne
Vi arbejder pt på hjemmesiden!
PS: Ønsker du ikke at blive kontaktet igen, så skriv endelig til os.”
REFERAT:
Kommunikation vedr. afholdelsen af fokusgrupperne:
Marie Louise kontakter Mia fra Sn.dk & Per Rasmussen fra Fuglebjerg Posten
Marie Louise opretter begivenheder på facebook – og hele styregruppen deler dem, så
de også kommer rundt om lokalrådenes, bylaug mfl’s facebooksider
Marie Louise sender invitationen ud via mailgruppen
Mette søger for at det kommer ud på MÆRK Næstved
Styregruppen besluttede at afholde i alt 3 fokusgrupper og ikke 4 som først planlagt, da
kalendere ikke helt kunne gå op. De to første fokusgrupper slås sammen til den 30. August.
Styregruppen drøftede fokusgruppernes forløb, hvor Mette, Marie Louise og Elisabeth vil
fungere som ordstyrere og styregruppen vil deltage i drøftelserne.
Marie Louise gennemgik de overordnede emner til fokusgrupperne med styregruppen, og
samler op samt sender en dagsorden til fokusgrupperne ud til styregruppen.
Styregruppen kom med rettelser til invitationen, som Marie Louise skriver ind.
Anni og Thyge finder hurtigst muligt ud af om fokusgruppen i Fuglebjerg kan afholdes i
forsamlingenshuset
Marie Louise finder hurtigst muligt ud af om fokusgruppen i Tystrup-Vinstrup-Haldager kan
flyttes til den 30. August
Grønbrohallen er booket til fokusgruppen i Sandved-Tornemark
Marie Louise søger for at give besked ifht. antal deltagere til Camilla i Grønbrohallen og evt
forsamlingshuset
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5. Lokalområdebeskrivelser
I starten af juli blev Marie Louise gjort opmærksom på, at der er ændret i ’DGI-skabelonen’
for hvilken type beskrivelser af lokalområderne, der forventes fra landsbyklyngerne.
Det er mindre omfangsrigt, hvilket er rigtig fint! Marie Louise har derfor rettet vores
skabelon for lokalområdebeskrivelser til. Og den må styregruppen gerne drøfte og godkende,
så vi har den som afsæt for det videre arbejde.
Filen er vedhæftet denne dagsorden og hedder ’Skabelon_landsbybeskrivelse_v2’.
REFERAT:
Styregruppen blev orienteret – og sammenhængen til dagsordenen for fokusgrupperne, hvor
det er de samme emner der vil blive drøftet.
6. Lokale spørgsmål til spørgeskemaet
Til det næste styregruppemøde skal vi blive enige om hvilke 3 lokale spørgsmål, vi ønsker
skal med i spørgeskemaundersøgelsen.
For dem, der godt vil gå og fundere lidt over det, vedhæfter Marie Louise her dels de faste
spørgsmål i spørgeskemaet (dvs. de spørgsmål der skal stilles) og inspirationsark med lokale
spørgsmål, som andre landsbyklynger har brugt.
REFERAT:
Styregruppen blev orienteret – og aftalte at styregruppen til næste møde finder frem til de 3
lokale spørgsmål
7. Datoer for styregruppemøder resten af 2018
Marie Louise foreslår flg. Datoer:
18. September
30. Oktober
20. November
17. December
REFERAT:
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Følgende datoer blev aftalt:
24. September
30. Oktober
20. November (Afbud fra Mette)
17. December
Alle møder afholdes på bibliotektet i Fuglebjerg kl 19-21. Marie Louise booker alle.
8. Parkeringsliste
Der er 1 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.
Er det en god ide? Og har styregruppen andre emner?
REFERAT:
Styregruppen besluttede ikke at gøre brug af ’Min Landsby App’, da hjemmesiden også har
en kalenderfunktion som appen
9. Eventuelt og fokus for næste møde
Eventuelt:
Om Dropboks fungerer for alle?
Om styregruppen vil have en stand på Fuglebjerg Byfest (1. Weekend i september)?
Hvem tager kaffe & kage med til næste møde?
REFERAT:
Styregruppen besluttede ikke at have en stand til byfesten, men vil gøre mere ud af det, feks
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til Lions Messe senere på året, da initiativgrupper vil være under opstart.
Grethe tager kaffe & kage med til næste møde
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