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LANDSBYKLYNGEN "LANDET MELLEM BYERNE" · MANDAG DEN 8. APRIL 2019

Referat af styregruppemøde mandag 
11. februar 2019

DAGSORDEN

1.   Kl. 17.30-18.30: Forberedelse af Fuglebjerg Messen (her deltager Mette, Elisabeth og 
Marie Louise ikke) 

2.   Kl. 18.30: Spisning (Mette og Marie Louise søger for mad mm) 

3.   Kl. 19.00: Godkendelse af referat af styregruppemøde 16. januar 2018

4.   Kl. 19.05: Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 11. februar 2019

5.   Kl. 19.07-20.30: Arbejde med vision  

6.   Kl. 20.30-21.00: Eventuelt & næste mødes fokus

Mødet afholdtes på biblioteket i Fuglebjerg kl. 17.30-21.00 mandag den 11. februar 2019. 

Afbud fra Kim

******

1. Forberedelse af Fuglebjerg Messen

https://www.facebook.com/landetmellembyerne/
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Styregruppen forbereder Fuglebjerg Messen. Husk at Marie Louise kommer med prints af 
fotos fra klyngen, kuglepenne og en lille stak foldere om landsbyklynger.

2. Spisning

Mette og Marie Louise forbereder

3. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat af styregruppemødet den 16. januar 2018. Efter godkendelse lægger 
Marie Louise referatet op på hjemmesiden + opslag på facebook. 

REFERAT: Godkendt

4. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer

Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 16. Januar2019 og valg af ordstyrer til 
dagens møde.

REFERAT:  Godkendt og Marie Louise var ordstyrer

5. Vision 

Styregruppen arbejder med at formulere en vision for landsbyklyngen. Mette faciliterer 
processen og Marie Louise skriver ned og sammen og sender en sammenskrivning senest den 
25. Februar til brug på Fuglebjerg Messen. 

REFERAT:

Styregruppen arbejdede med udkast til visionen. Marie Louise skriver sammen, så der er en 
foreløbig vision til Fuglebjerg Messen. Dernæst arbejder styregruppen med visionen på 
mødet den 5. Marts.

6. Eventuelt og fokus for næste møde

Eventuelt:

1.  Sankesti- initiativgruppen – kort status på sidste møde og obs på tovholderfunktion 

2.  Unge i landsbyklyngen: Informationsmøde i maj. Forslag: Mette, Bent og Marie Louise 
arrangerer?
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3.  Forslag fra medborger: Dilettant

4.  Forslag fra medborger: Hundeskole

5.  Forslag fra medborger: Løbesti i Sandved

REFERAT:

1. Følgende blev drøftet: Hvorvidt Kim skulle have hjælp til annoncering af mødet den 26. 
Marts omkring Fuglely? At Katja og Maja fra DGI skulle mindes om at folderen skulle være 
klar til Fuglebjerg Messen. Desuden var styregruppen enige om at Marie Louises tid skulle 
fokuseres hen på initiativgruppen (herunder afsøge muligheden for en ansøgning til LAG), 
hvorfor hun fra april ikke længere deltager i hvert styregruppemøde

2. Styregruppen pointerede afgørende i at initiativet skal møde de unge, der hvor de unge er 
og at det skal kobles ind i klyngens arbejde som en unge initiativgruppe. 

3-5.: Står på Annies to-do liste for klyngen der også tages med på Fuglebjerg Messen

Derudover blev det aftalt, at Marie Louise på næste styregruppemøde kommer med et oplæg 
til den endelige organisering af landsbyklyngen. 

Huskere:

·  17. December: Der var drøftelse af muligheden for at nedsætte en initiativgruppe om 
forskønnelse af byrummet i forlængelse af, at Byrådet i budgettet har afsat midler til det i 
budgettet. 

·  17. December: Drøftelse af at nedsætte en initiativgruppe om motion/løbeklub, og hvis 
denne gruppe går i gang, skal STIF huskes at blive involveret. Måske kan de også bidrage til 
Sankestigruppen med at lave noget i Knastrup Storskov?

·  Næstved Kommunes frivillighedspulje til socialt frivilligt arbejde: Der er en restpulje, der 
har ansøgningsfrist 1. april

Fokus for de næste møder:

Tirsdag den 5. marts kl. 19-21:

-  Kl. 19.00-19.45: Drøftelse af visionen

-  Kl. 19.45-20.30: Drøftelse af Indsatsområder (Marie Louise giver et bud på hvilke i 
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Slet Offentligt Gem Offentliggør

referatet samtidig er der måske også kommet input fra dialogerne på Fuglebjerg Messen)

-  Kl. 20.30-21.00: Organisering af landsbyklyngen (Marie Louise laver oplæg)

-  kl. 21.00 -21.30: Eventuelt

Mandag den 25. marts kl. 19-21:

-  Kl. 19.00-19.30: Drøftelse af arbejdsmåde og principper (Marie Louise sender et forslag til 
disse ud sammen med dagsorden)

-  Kl. 19.30-20.00: Drøftelse af skabelon til handleplan (Marie Louise sender et forslag til 
disse ud sammen med dagsorden)

-  Kl. 20.00-20.45: Planlægning af første initiativcafe

-  Kl. 20. 45-21.00: Eventuelt


