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LANDSBYKLYNGEN "LANDET MELLEM BYERNE" · TORSDAG DEN 3. JANUAR 2019 5 læsninger

Referat af styregruppemøde 21.
november 2018

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af referat af styregruppemøde 30. Oktober 2018 

2. Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 21. november 2018 

3. Logo – udvikling af Logo 

4. Gennemgang af spørgeskemarapport version 1 

5. Status på Unge i Landsbyklynger 

6. Eventuelt & næste mødes fokus 

1. Godkendelse af referat 

Godkendelse af referat af styregruppemødet den 24. september 2018. Efter godkendelse 
lægger Marie Louise referatet op på facebook.  

REFERAT: Godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 

Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 30. oktober 2018 og valg af ordstyrer til 
dagens møde. 

REFERAT: Godkendt 

3. Udvikling af Logo 

Tanja Leander kommer kl 19.30 og deltager i denne del af mødet med det formål at få 
udviklet et logo til klyngen.  

REFERAT: 
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Tanja kom og tog en snak med styregruppen om hvilke værdiord, der skal lægge bag logoet 
samt hvor grafisk et udtryk det skal have. 

Aftalen blev at Anni og Tanja tager en videre snak, efter at Tanja har samlet indtrykket fra 
mødet, og at der kommer en samlet tilbagemelding til styregruppemødet den 17. December. 

Værdiord (listen er ikke udtømmende): 

Sammenhold, fællesskab, Grønt som farve men heller ikke helt skævt hvis printet i sort/hvid, 
ligeværd mellem klyngens steder, Netværk, skabe grobund, så frø, formere sig, kraftfuldt, 
unikt, både fungerer godt i stort som småt format. 

4. Gennemgang af spørgeskemarapport version 1 

Styregruppen får fremsendt første version af spørgeskemarapporten fredag den 16. 
November til gennemlæsning.  

Mette Børgesen, DGI, skrev den 5. November: ” Såfremt I ønsker at få et resume af de åbne 
svar med i rapporten også, skal styregruppen sammenfatte det og sende det tilbage. Det kan 
komme med, når I giver feedback på 1. udkast. Det er ikke et krav at det skal med, men op til 
jer, hvordan I vil bruge de åbne svar.” 

Vi skal altså også vende om vi skal lave en sammenskrivning af de åbne svar. 

REFERAT:  

Enighed om at styregruppen arbejder videre i en mindre gruppe bestående af Marie Louise, 
Kim og Mette. 

5. Status på Unge i Landsbyklynger 

Lise Munksgaard, DGI, har kontaktet Marie Louise vedr. ’Unge i Landsbyklynger’. De har 
erfaret fra de 2 første eksempelklynger, at der i god tid skal bygges en dialog op med den 
lokale landsbyklynge, kommune og andre foreninger eller folk, der arbejder med de unge i 
forvejen. Det handler jo om at det bliver et ekstra plus og ikke ekstra forvirring ;o) 

Denne dialog vil DGI godt sætte i gang fra januar af, og efterspørger derfor om der er en fra 
styregruppen, der vil deltage i den indledende dialog?  

REFERAT: 

Bent blev valgt som deltager fra styregruppen 
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Og Fuglebjerg Multipark skal også huskes involveret 

6. Eventuelt og fokus for næste møde 

Eventuelt: 

Næste møde er den 17. December, hvor fokus vil være på: 

Gennemgå 2. Version af rapporten (dvs mest rettelser til lay-out, placering af fotos mm)  

Gennemgå en oversigt over den næste fase samt finde mødedatoer 

Fuglebjerg Messen: Skal klyngen deltage? Henning laver en ansøgning til Lions om 
sponsorart af messebord. Hvis vi får dette sponsorart skal vi lave flyer med logo, hvad er 
klyngen, konkrete initiativer som sankesti og unge-gruppe’ 


