(1) Landsbyklyngen "Landet mellem byerne" - Noter

08/04/2019 17.24

Referat af styregruppemøde 24.
september 2018
LANDSBYKLYNGEN "LANDET MELLEM BYERNE" · ONSDAG DEN 31. OKTOBER 2018

Rediger note

8 læsninger

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat af styregruppemøde 15. august 2018
2. Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 24. september 2018
3. Status fra kommunikationsgruppen
4. Hvad lærte vi fra fokusgruppemøderne?
5. Lokale spørgsmål til spørgeskemaet
6. Spørgeskemaundersøgelse – tiltag for at øge svarprocenten
7. Kontaktoplysninger til DGI
8. Eventuelt & næste mødes fokus
Mødet afholdtes på biblioteket i Fuglebjerg kl. 19-21 den 24. september 2018.
Grethe tog kaffe & kage med til mødet
******
1. Godkendelse af referat
Godkendelse af referat af styregruppemødet den 15. august 2018. Efter godkendelse lægger
Marie Louise referatet op på facebook.
REFERAT: Godkendelse af referat med bemærkning om at huske at skrive ugedag på
mødedatoerne
2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer
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Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 24. september 2018 og valg af ordstyrer til
dagens møde.
REFERAT: Godkendelse og Anni var ordstyrer
3. Status fra kommunikationsgruppen
Status fra hjemmesidegruppen og hvis der er noget ifht. facebooksiden.
REFERAT:
Kim og Henning deltog i kommunens møde om ”Mærk-siderne”:
- Mødet var meget informativt
- Fik indtrykket af at det var en dynamisk proces at opretholde en side og et kontinuerligt
arbejde
- At der kommer til en del overlap mellem mærk-næstvedsiderne og klyngens hjemmeside
men at det kan løses ved at linke til hinanden
- Der kommer et nyt møde i starten af 2019
Status på klyngens hjemmeside:
- Annie, Henning og Thyge mødes og forbereder et oplæg, før det aftalte møde med Thomas
fra DGI
- Der er en række roller knyttet til hjemmesidesystemet Info-land: Forfatter, redaktør og
administrator.
- De skal forberede hvilken menu der skal være, samt hvilken farveskala siden skal have
- Dernæst kommer der en opgave med at finde forfattere til de enkelte undersider
- Kommunikationsgruppen kommer på næste styregruppemøde med et oplæg til
hjemmesidens menu og farveskala
- Generelt er det vigtigt med skarpe tekster, så de bliver brugbare
Facebook:
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- Marie Louise ligger referaterne (uden den indledende præsentation) fra kaffemøderne ud
på facebook
Dropbox:
- Marie Louise hører Sven fra 4262 om han også vil have adgang til styregruppens
mødereferater

4. Hvad lærte vi fra fokusgrupperne?
Vi aftalte på sidste styregruppemøde, at vi ville stikke fingeren i jorden efter fokusgrupperne
og vurdere, hvorvidt der er grund til at igangsætte nogle initiativgrupper nu.
Marie Louise har læst opsamlingerne igennem og vil pege på:
1. Sankesti-ideen. At skabe et stiforløb hvor der kan sankes mad (bær, frugt, svampe osv)
på stien.
o Lade stien komplimentere Fodsporet og gå på langs i klyngen
o Sanke mad
o Fællesspisning i det fri
o Kobling til gårdbutikker og landbrug
o ”Spis dig igennem klyngen”
o Formidling af naturen
o Samarbejde mellem mange forskellige aktører: Naturstyrelsen, gårdejere, lodsejere,
godsejere, kommune, lokale foreninger mfl. (>> de gode erfaringer fra etableringen af
Mødestedet)
Og så skal elefanten spises en bid ad gangen – så måske skal en første etape være Tystrup Sø
– Kastrup Storskov- Fuglebjerg? Initiativet kan få starthjælp ved at klyngen byder ind som et
eksempel ifht. hvordan der kan arbejdes med ’Kropslig dannelse’. Se vedhæftede invitation
fra DGI. Der er svarfrist den 22. Oktober.
REFERAT:
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- Styregruppen vil gå videre med ideen og nedsætte en initiativgruppe
- Byde ind som eksempel-klynge ifht ’Kropslig Dannelse’ fra DGI >> Marie Louise kontakter
DGI
- Styregruppen tænker over hvem (erhvervsliv, foreninger og enkelt personer) der kunne
tænkes at være interesserede i at deltage i initiativgruppen >> Marie Louise opretter
dokument i dropbox og alle skriver navne ind og inviterer
- Sti fra Nord til Syd – fra Sø til Hav
- Forbinde eksisterende stier og løfte oplevelsen og koble endnu mere på
- 1. Etape: Tystrup Sø til Fuglebjerg
- Styregruppen arrangerer opstartsmøde i initiativgruppen den 5. November kl 19-21 på
Fuglebjerg Bibliotek >>Marie Louise skriver invitation
- Næstved Kommune er ved at lave en friluftsstrategi baseret på ny data – dette stykke
arbejde kan initiativgruppen sikkert også bruge
2. Bogbytteskabe– opstilling af skabe i klyngen, hvor man kan tage en bog og aflevere en
bog. Der er mange gode erfaringer med lignende – bla. har Marie Louise sat et op i
Fredensborg ;o).
o ”Læs gennem klyngen”
o Stille skabe op i:
Vinstrup – ved forsamlingshuset?
Fuglebjerg – hvor?
Sandved – ved Mødestedet
Tornemark – hvor?
Bisserup – på havnen (ved godt det ikke er klyngeområdet rent administrativt, men når
jeg hører om det levede liv her, så er Bisserup en stor del af det)
o Kan skabene laves af ældre og feks 5. Klasserne (der har faget ’Design & håndværk’)>>
samarbejde mellem generationer ?
o Skoler:
https://www.facebook.com/notes/landsbyklyngen-landet-mellem-bye…/referat-af-styregruppemøde-24-september-2018/328640484582087/

Side 4 af 8

(1) Landsbyklyngen "Landet mellem byerne" - Noter

08/04/2019 17.24

§ Lille Næstved Skole afd. Fuglebjerg
§ Hindholm Privatskole
§ Lille Næstved Skole afd. Sandved
REFERAT:
Styregruppen vil gå videre med ideen og nedsætte en initiativgruppe
Styregruppen tænker at ideen med fordel kunne bredes mere ud til også at omfatte mere end
bøger – og også få en vinkel med mere kultur
Men at bogbytteskabene kan være det første skridt
Ideen kan kobles med aktiviteter hvor unge læser for ældre og omvendt >> ensomhed og
unges tilgang til bøgernes verden
Styregruppen besluttede at afsætte 5000kr til initiativgruppen
Mette Dinesen vil undersøge hvorvidt der er muligheder for at initiativgruppen søger
kulturpuljen i Næstved Kommune
Marie Louise afsøger fonds- og puljeansøgninger
3. Ungelivet – opstart af samarbejde
At vi som landsbyklynge starter op på drøftelserne omkring ungelivet i klyngen med alle de
foreninger og andre, der enten arbejder med de unge nu eller gerne vil bidrage. Lige pt.
handler om at få et overblik over hvem der gør hvad, brænder for hvilke
initiativer/arrangementer og hvorvidt der er nogle lavthængende frugter som vi i fællesskab
kan hjælpe med til at få realiseret?
Mulige deltagere:
· Martin Fritzen - E-sport initiativet på Vestsjælland (også i Mødestedet)
· Fuglebjerg Multipark foreningen
· Idrætsforeninger
· Ungdomsklubben i Fuglebjerg
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· Mødestedet
Marie Louise vil også foreslå at hver initiativgruppe får nogle af klyngens midler til at
disponere over, samt at initiativgrupperne selv bestemmer om de skal bruges til mødekage
eller et arrangement. Pt. er der ca 23.000 kr tilbage af de samlede midler.
REFERAT:
Denne ide venter styregruppen med at tage fat på til starten af 2019 og vurderer dér hvorvidt
den initiativgruppe skal opstartes der.
Martin Fritzen er godt i gang med ansøgninger mm.
Styregruppen drøftede hvorvidt det var muligt få inspiration fra Vesterhavsklyngen? Marie
Louise og Mette vil følge op på det.
5. Lokale spørgsmål til spørgeskemaet
Vi blive enige om hvilke 3 lokale spørgsmål, vi ønsker skal med i spørgeskemaundersøgelsen.
Til sidste møde fik I tilsendt dels de faste spørgsmål i spørgeskemaet (dvs. de spørgsmål der
skal stilles) og inspirationsark med lokale spørgsmål, som andre landsbyklynger har brugt.
REFERAT:
Det blev til:
- Side 2: nummer 1 og 4
- Side 5: nummer 1 med den ændring at ved ikke fjernes og der tilføjes en åben svarkategori
6. Spørgeskemaundersøgelsen – tiltag for at øge svarprocenten
Vi har tidligere talt om at gøre forskellige tiltag med henblik på at øge svarprocenten.
Spørgeskemaundersøgelsen kører fra den 8. oktober til 4. November.
Marie Louise har samlet ideerne sammen her, og vi skal vælge hvilke tiltag vi går videre med
og hvem, der er tovholder:
OG ikke mindst: Foregår der nogle lokale arrangementer, hvor vi kan gøre opmærksom på, at
man kan besvare spørgeskemaet – og at der (feks.) er den logo- og instragramkonkurrence?
Især ifht efterårsferien, er der arrangeret aktiviteter via lokalrådene, borgerforeningerne mfl?
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Spørgsmål fra DGI vedr. spørgeskemaet:
I må meget gerne gå ind og teste spørgeskemaet. Især vil det være rigtig godt, hvis I kan
komme med input til følgende:
1. Spørgsmålet i begyndelsen ”I hvilken by (sogn/lokalområde) bor du?” Feedback/navnene
på, hvilke byer man skal kunne afkrydse som mulige
2. Afslutning – her mangler kontakt info på en eller flere personer fra styregruppen – email/tlf. Hvem ønsker I skal stå her? (Jf. også pkt. 7 i denne dagsorden)
3. Tryk afslut – når borgerne trykker afslut til sidst omstilles man til en hjemmeside. Som
det er nu kommer du ind på landsbyklynger.dk – vi kan ændre denne omstilling til en jeres
lokale hjemmeside eller Facebookside – hvilken side ønsker I her? Send gerne linket.

REFERAT:
Logo (til klyngen) konkurrence:
Præmie: Gavekort til pizzaria
Annie

Fra 8. Oktober til 29. Oktober hvor bud på logo sendes ind på landsbyklynge-emailen
Hjælp til besvarelser:
Kim og Grethe bliver ’telefonguider’

Marie Louise søger for at det skrives til Mia + formidles på facebooksiden
Mette søger for at det kommer ind i følgebrevet
Kim og Grethe hænger plakater til at hænge op på mødesteder og butikker
Marie Louise laver teksten
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Mette sørger for opsætning og tryk
Styregruppen hænger op
Artikler på SN og Fuglebjergposten>> Marie Louise
Reminders via forældreintra & intra på børnehaver >> Mette undersøger mulighederne i
første omgang
Reminders ud på facebook og delinger i de lokale grupper og sider>> Marie Louise og Annie
Svar på DGI spørgsmål:
1. Spørgsmålet skal være ”I hvilket postnummer bor du/har du virksomhed/har du
sommerhus? Svar: 4250 eller 4262
2. Kim er kontaktperson
3. Der skal linkes til klyngens facebookside
7. Kontaktoplysninger til DGI
Må Marie Louise give jeres kontaktoplysninger til DGI, der så vil lægge det ud på
hjemmesiden landsbyklynger.dk? Og skal vi have en kontaktperson? Hensigten er at
journalister og andre ved hvem, de kan kontakte.
REFERAT:
Det bliver Kim
8. Eventuelt og fokus for næste møde
Eventuelt:
Bent for talte at der er julemarked i Mødestedet den 25. November og samme julemarked i
Fuglebjerg den 1. December
Mette tager kaffe & kage med til næste møde, som er tirsdag den 30. oktober
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