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Rediger note

Hvad mon de taler om....?
LANDSBYKLYNGEN "LANDET MELLEM BYERNE" · MANDAG DEN 4. JUNI 2018

11 læsninger

...Den der styregruppe? Læs med her!
Styregruppen vil løbende lægge referater ud, og hvis der er noget du gerne vil høre mere om,
oplever på en anden måde eller har input til, så skriv endelig til os!

Referat af styregruppemøde den 8. maj 2018
DAGSORDEN
A. Kort gennemgang af dagsorden
B. Præsentation bordet rundt
C. Kort om Jakobs og Marie Louises roller
D. Organisering – hvilke grupper synes I der skal være?
E. Arbejdsmåde i Landsbyklyngen
F. Videre drøftelser (eventuelt til næste møde):
1. Landsbyklyngens navn
2. Min Landsby App
3. Nulpunktsmåling & Forventningsafstemning
G. Mødedatoer for maj & juni 2018
H. Eventuelt
Mødet afholdes på biblioteket i Fuglebjerg kl. 19-21 den 8. Maj 2018.
******
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A. Kort gennemgang af dagsorden
Marie Louise gennemgår kort dagsorden, så vi alle har samme afsæt
REFERAT:
Marie Louise gennemgik kort dagsorden
B. Præsentation bordet rundt
Kort om jer selv, hvor i klyngen bor I & hvorfor vil I gerne bidrage til Landsbyklyngen?
REFERAT:
Præsentation af gruppen:
· Thyge Brandt: Graver på Fuglebjerg Kirkegård, bosiddende i Fuglebjerg, tidligere
landmand. Interessen ifht. klyngen er ifht. at gøre noget for de unge i klyngen, oplever pt. at
mange unge hænger ud på kirkegården, de ødelægger ikke noget - men der burde være et
andet sted til dem
· Lars Erik Hinrichsen, Bosiddende i Vinstrup, formand for bylauget, opvokset i Herlev, stor
erfaring med bestyrelsesarbejde, uddannet telegrafist og arbejder på Antvorskov kaserne.
Interessen ifht. klyngen er især ifht cykelstier, da manglen på cykelstier betyder at
børnefamilier flytter fra landet/de små landsbyer for at bo i byer, hvor børnene sikkert kan
cykle til skole. Det starter en negativ spiral med huse, der ikke kan sælges og til sidst købes af
udlejere, der ikke har samme fokus på vedligeholdelse samtidigt med at lejerne i overvejende
grad er mennesker, der socialt udsatte
· Bent Petersen, bosiddende i Sandved, barnefødt i Fuglebjerg, uddannet automikaniker, og
har stor erfaring med bestyrelsesarbejde (skolebestyrelser og idrætsforeninger). Interessen
ifht. klyngen er de unge og deres muligheder for et godt ungeliv på landet. Pt. er der igen
opstået problemer med stoffer og der er generelt behov for et bedre og større samarbejde
omkring de unge – og i det hele taget. At landsbyklyngen kan bidrage til at en større grad af
samarbejde mellem klyngens foreninger, erhvervsliv og alle mulige andre
· Annie Eriksen, Bosiddende i Holløse, Opvokset i Fuglebjerg, uddannet sygeplejerske,
arbejdet i kommunen som udkørende sygeplejerske, tidligere involveret i Fuglebjerg Byfest.
Interessen ifht. klyngen er at kunne skabe ting, der samler folk, på de unge samt på de ældre,
dvs. seniorerne, dem der ikke bruger plejehjemmet men som mangler et sted at møde, fokus
på ensomhed, og generelt er interessen ud fra en oplevelse af, ’at sammen er vi stærkere’.
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· Kim Hertel, bosiddende i Haldagermagle, uddannet pædagog. Interesse ifht. klyngen er de
ældre, dvs. seniorer og særligt på emnerne Fællesskab, Natur og Sundhed og hvordan disse
kan være med til at udvikle klyngen. Gjorde opmærksom på at der ligger meget information
på kommunens hjemmeside om klyngens område samt tidligere udviklingsplaner og den
nuværende kommunale udviklingsplan, hvilket må have en tæt kobling til klyngearbejdet
· Henning Lykke Pedersen, bosiddende i Sandved, udannet som ? (det manglede referanten
at få med). Har i mange år arbejdet med lokalråd og at få dem op at stå, er stadig i lokalrådet
og er desuden også frivillig på plejehjemmet og i med i frivilligbestyrelsen dér. Sidder også i
bestyrelsen for forsyningsvirksomheden.
· Grethe Christensen, bosiddende i Fuglebjerg men tidligere bosiddende med landbrug i
Højbjerg, uddannet socialpædagog og sygehjælper. Interesse ifht. klyngen er et kunne skabe
et sted, hvor alle kan være med – uanset alder! Et sted hvor man lærer flere at kende, bliver
inspireret og styrker sit netværk
C. Kort om Jakobs og Marie Louises roller
Marie Louise fortæller kort om de overordnede faser og både Jakob og Marie Louise fortæller
om deres rolle i den sammenhæng, så det er (lidt mere) tydeligt set i lyser af næste punkt,
hvor organiseringen i landsbyklyngen skal drøftes.
REFERAT:
Jakob Hansen: Chefkonsulent i Næstved Kommune, Center for Kultur og Borgerservice,
bosiddende i Tølløse og opvokset i Års i Himmerland. Jakob er klyngens kontakt til
kommunen uanset emnet. Det bliver Jakobs opgave at finde frem til hvilke kollegaer fra
kommunen, som klyngen skal i kontakt med alt efter emne. Samtidig bliver det også Jakobs
opgave at sætte landsbyklyngens arbejde, herunder især de indsatsområder, som
styregruppen udpeger efter undersøgelsesfasen (fase 2), i spil i den kommunale organisation.
Hermed får klyngen bedst mulige vilkår for at kunne realisere mest muligt.
Marie Louise Hartvig Widding: Indehaver af setilsiden.dk, uddannet sociolog, bosat og
opvokset i Fredensborg. Marie Louise er ansat (af DGI) som klyngens proceskonsulent. Dvs.
at hun har ansvaret for at styregruppen de næste små 1,5 år kommer godt igennem den
fastlagte ’DGI-proces’ samtidig med at der også kan igangsættes lokale aktiviteter (den ’lokale
proces’). Marie Louise har desuden ansvaret for at koordinere med andre interessenter som
feks den lokale DGI-forening m.fl.
D. Organisering – hvilke grupper synes I der skal være?
I er (pt.) 11 mennesker, der har meldt sig til grupperne – og flere af jer har meldt jer til flere
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af grupperne. Derfor er mit forslag, at vi drøfter forskellige måder for, hvordan vi kan
organisere det kommende arbejde i landsbyklyngen. Som forberedelse til jeres overvejelser,
er her ganske kort hvilke opgaver DGI mfl. har beskrevet ligger hos grupperne:
Styregruppen fordi der skal være en tovholder for processen det næste års tid. Styregruppen
vil sammen med proceskonsulenten, Marie Louise, sikre at de forskellige skridt i processen
tages hen i mod den endelige etablering af landsbyklyngen Landet Mellem Byerne.
Styregruppen kommer derfor til at være tovholder for udarbejdelsen af vision for klyngen, for
at koordinere mellem grupperne og for at finde de indsatsområder, vi vil arbejde med i
Landsbyklyngen.
Kommunikationsgruppen fordi etableringen af landsbyklyngen skal kommunikeres bredt ud,
så så mange som muligt har mulighed for at deltage på hver deres måde.
Kommunikationsgruppen kommer til at arbejde med og etablere landsbyklyngens
hjemmeside og opbygge landsbyklyngen på de sociale medier.
De første opgaver for gruppen vil være at:
- Udarbejde en kommunikationsstrategi (Hvilke kanaler skal bruges? Til hvem
(målgrupper)? Hvilke nyheder og budskaber? Og Hvornår?)
- Færdiggøre landsbyklyngens facebookside
- Udarbejde en hjemmeside (ud fra platformen InfoLand Platform – der kommer hjælp fra
DGI)
- Komme med et bud på et logo for Landsbyklyngen
Borgerinvolveringsgruppen vil komme til at arbejde med hvordan landsbyklyngen
involverer os alle i klyngen – fra møder over fællesspisning til noget helt tredje. I nogle
klynger står gruppen for at skabe et ambassadør- eller vejambassadørnetværk, der hjælper
med at udbrede viden om landsbyklyngen og praktisk arbejde, eksempelvis at hænge plakater
op.
Hvor mange af grupperne, I ønsker at etablere, kan gøres på mange forskellige måder. Jeg
har derfor lavet nogle forslag til jer her, som vi kan tage afsæt i til vores møde.
1. Etablering af styre-, kommunikations-, og borgerinvolveringsgruppe
2. Etablering af styre- og kommunikationsgruppe, hvor styregruppen også arbejder med
involvering
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3. Etablering af én stor styregruppe, der arbejder med alle 3 emner
Umiddelbart er min vurdering, at nummer 3 kan komme til at tage mange ressourcer. Vi skal
være opmærksomme på, at projektet også for brug for en tydelig beslutningsgang.
REFERAT:
Gruppen havde en god og konstruktiv drøftelse. Især var det for gruppen svært at se
forskellen på hhv. kommunikations- og borgerinvolveringsgruppen og der var en usikkerhed
ifht hvorvidt etableringen af begge gruppen vil betyde en øget koordinering.
Gruppen besluttede at alle 8 deltagere bliver en del af styregruppen og at der nedsættes to
undergrupper: En med fokus på kommunikation og en undergruppe, der vil have fokus på
lokale aktiviteter efterhånden som tiden er moden til det.
Det blev aftalt, at:
- undergruppen/erne arbejder mellem styregruppemøderne og fremlægger/drøfter deres
arbejde med styregruppen løbende.
- Hvis der viser sig at være andre, der er interesserede i at deltage i undergrupperne, vil det
være muligt løbende at blive en del af grupperne
Styregruppen havde fokus på først og fremmest at finde frem til deres måde at være
styregruppe på og ikke mindst få et bedre overblik for de næste skridt i processen. Desuden lå
det styregruppen meget på sinde ikke at være en ’lukket gruppe’, hvorfor interesserede, der
gerne vil deltage i styregruppearbejdet er velkomne. Hvis styregruppen bliver for stor, vil
gruppen tage deres organisering op til overvejelse igen.
Kommunikationsundergruppen er tovholder på følgende opgaver:
1. Færdiggørelse af Facebookgruppen ’Landet mellem Byerne’
2. Udarbejdelse af hjemmeside (Marie Louise giver DGI besked og de kontakter gruppen
ifht. at finde frem til en introduktionsdag)
3. Udarbejdelse af udkast til en kommunikationsstrategi til drøftelse i styregruppen (Marie
Louise sender et skema, der kan arbejdes i)
Styregruppen gjorde opmærksom på, at der er behov for tydelige dagsordner pga. størrelsen
på styregruppen samtidig med at tidsstyring på møderne er vigtigt, hvilket Marie Louise tog
ad notam.
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Dagsordner og referater sendes ud pr. mail.
Styregruppen får også en adgang til den fælles dropboks for landsbyklyngen. Heri findes alle
dokumenter, der laves samt billeder fra klynge, informationer fra DGI mm.
E. Arbejdsmåde i Landsbyklyngen
Jeg har her lavet et forslag til en måde, vi kan arbejde sammen på i landsbyklyngen ud fra en
betragtning om at vi ikke skal drukne i møder eller e-mails samtidig med at der skal være et
godt rum for dialog og for at bygge klyngen op sammen.
I skal i den grad betragte det som et forslag. Derfor er det helt ok med mig, hvis I ændrer på
det eller slet ikke tænker, at det vil fungere for jer. Det vil under alle omstændigheder være
godt, hvis vi på mødet bliver enige om hvordan, vi gerne vil arbejde sammen. Så vil jeg bedst
muligt kunne bidrage til processen.
Samtidigt vil jeg gerne fremhæve, at det kan være godt hvis vi generelt hele tiden arbejder
med to spor: Dels ”DGI-processen” (og de ting, der ligger der) som DGI har lavet en køreplan
for, dels en ”lokal proces” hvor vi grundlæggende tænker i at kunne mødes inden for klyngen.
Det kan være til fællesspisning, til informationsmøder fra Klyngen osv.
Så ud fra ovenstående betragtninger, vil jeg foreslå følgende arbejdsmåde:
1. At der afholdes månedlige styregruppemøder
2. At der forud for styregruppemøderne afholdes 1 times fællesmøde for xxx-grupper (alt
efter hvilke I vælger at etablere) med henblik på at drøfte fælles opgaver, fremdrift, nye
kommende opgaver, præsentation af hjemmeside, sociale medier og fælles refleksion ifht.
gennemførte arrangementer. Her har kommunen også mulighed for at komme med
information om hvad, der pt. optager kommunen i relation til landsbyklyngen
3. At xxx gruppe/grupper (der arbejder med kommunikation + involvering) afholder såfremt
det passer ind i xxx gruppernes/gruppens arbejdsgang, møde samtidigt med styregruppen.
Det giver mening for yderligere koordinering og sparring.
4. At der hvert kvartal i forbindelse med et styregruppemøde afholdes et status- eller
dialogmøde, hvor foreninger, erhvervslivet og andre interesserede samt kommunen kan
deltage og dels få en status på landsbyklyngens arbejde og kommer med input til dette, dels
fortælle hvad der optager dem pt. (herunder også større projekter, plan- og
strategiudarbejdelser, puljeansøgninger mm).
5. At styregruppemøder samt status/dialogmøder afholdes forskellige steder i klyngen.
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6. At løbende etableres interessegrupper og særligt med afsæt i borgerundersøgelsen
a. At interessegrupperne arbejder i dybden med et emne eller afholdelse af en
begivenhed/event og kan have varierende tidsforløb
b. At interessegrupperne har ansvaret for løbende at give status til styregruppen, som
minimum kvartalsvist på status/dialogmødet
REFERAT:
Jf. punkt D, så var det kun punkt E4-6, der var relevante. De blev drøftet og det blev aftalt:
Ad E4:
- Styregruppen kvartalsvist afholder dialogmøder, hvor der tænkes bredt ifht. hvem der
inviteres med. Både de ’traditionelle’ foreninger (som lokalråd, borger- og idrætsforeninger)
mm men også de mere politiske foreninger (som DN, DOF, ÆldreSagen m.fl) inviteres til at
deltage.
- Styregruppen var opmærksom på at det kan tage tid at bygge deltagen op – men ville hellere
starte med at tænke ud af boksen og bygge deltagen op.
- Styregruppen havde fokus på at møderne kunne have fokus på at få koblet ideer på tværs i
klyngen
- Og at dialogmøderne eventuelt efterhånden kunne gøres emnebaserede og kunne blive
stedet, hvorfor interessegrupper efterhånden kunne udspringe.
Ad E5: Før sommerferien ønsker styregruppen at afholde møderne i Fuglebjerg Bibliotek,
hvorefter møderne kan afholdes forskellige steder i klyngen
Ad E6: Styregruppen nåede kort at berøre emnet, og kunne som udgangspunkt kigge til det,
men der er behov for at styregruppen først kommer i gang med deres samarbejde, før der
endeligt kan laves aftaler omkring interessegrupperne.
F. Videre drøftelser (eventuelt til næste møde):
1. Landsbyklyngens navn
Skal landsbyklyngen ændre navn eller beholde det nuværende?
2. Min Landsby App
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Der var på opstartsmødet forslag om at landsbyklyngen med fordel kan bruge appen ’Min
Landsby’. Der er en gratis basispakke men for at kunne dele ud på feks facebook koster det
min 100 kr om måneden. Læs mere på minlandsby.dk. Dette punkt kan vi også gemme til et
senere møde.
3. Nulpunktsmåling & Forventningsafstemning
Når medlemmerne af styregruppen er fundet, vil DGI sende et link til spørgeskema til en
’nulpunktsmåling’. Målingen har til formål at give et indtryk af styregruppens forventninger
til og ambitioner for landsbyklyngen. Det vil tage 10 min at besvare spørgeskemaet.
Som opfølgning på nulpunktsmålingen bruges noget af tiden på det efterfølgende
styregruppemøde på at styregruppe, proceskonsulent (Marie Louise) og kommunal
repræsentant (Jakob) har en fælles dialog om forventningerne til samarbejdet.
REFERAT:
Ad F1: Det blev drøftet, men der var ikke en entydig holdning i styregruppen. Aftalen blev at
beholde navnet Landet Mellem Byerne og løbende tænke over det i styregruppen.
Ad F2: Udskudt til næste møde
Ad F3: Marie Louise orienterede kort om nulpunktsmålingen og den efterfølgende
forventningsafstemning.
G. Mødedatoer for maj & juni 2018
Jeg foreslår, at vi afholder styregruppemøder i slutningen af maj, midt juni og slut juni med
henblik på:
- At få gennemført forventningsafstemning
- At få planlagt fase 2 (borgerundersøgelse samt kortlægning af klyngen)
- samt kommunikationsindsats
Efter sommerferien afholdes de månedlige styregruppemøder.
REFERAT:
Punkter (ikke fyldestgørende) til næste møde:
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- Logo til landsbyklyngen – hvordan skal vi finde frem til et logo?
- Proces for de næste faser, herunder styregruppens rolle og økonomistyring, når
landsbyklyngen de næste 1,5 år ikke er en forening
- Detaljeret proces for fase 2, herunder planlægning af hvem der gør hvad og hvilke ting, der
skal være på plads
Møder før sommerferien:
· Den 22. Maj kl 19-21
· Den 12. Juni kl 19-21
· Den 26. Juni kl 19-21
Alle møderne afholdes på biblioteket i Fuglebjerg – og mødet den 26. Juni aflyses eventuelt
alt efter behov.
Marie Louise booker lokaler og sender en kalenderbookning, Kim tager kaffe & kage med til
mødet den 22. Maj.
H. Eventuelt
REFERAT:
- Landsbyklyngen har mulighed for at få en stand på Lions i marts/april 2019 til en god
introduktionspris
- Styregruppen sagde ja tak til at stå for en OmegnsOnsdag den 21. November 2018. Marie
Louise giver biblioteket besked og sender deres mail videre til alle i styregruppen.
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