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LANDSBYKLYNGEN "LANDET MELLEM BYERNE" · ONSDAG DEN 13. JUNI 2018 20 læsninger

JUBII - Landsbyklyngen har fået
midler i 2019 til et særligt samarbejde
med unge i landsbyklyngen. Læs mere
her!

Referat af styregruppemøde 22. Maj 2018
DAGSORDEN

Mødet afholdes på biblioteket i Fuglebjerg kl. 19-21 den 22. Maj 2018. 

Der var afbud fra Grethe.

******

1. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat af styregruppemødet den 8. Maj 2018

REFERAT:

Referatet blev godkendt med den rettelse, at Bent er uddannet automekaniker og ikke 
kleinsmed. Marie Louise har rettet referatet til.
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Der var enighed om at styregruppen lægger referater af møder ud på facebook (og senere på 
hjemmesiden) løbende.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 22. Maj 2018

REFERAT:

Godkendt

3. Kort nyt fra Næstved Kommune ifht. Landsbyklyngen

Tanken er, at de første fire punkter bliver faste til vores møder. Nogle gange vil der ikke være 
noget at fortælle om i styregruppen, andre gange vil der. Tanken er, at Jakob (og/eller 
kommende kollega) kort fortæller om kommende projekter, strategiarbejde og andet, der kan 
få betydning for Landsbyklyngen. Her vil eksempelvis det kommende planstrategiarbejde 
være en af tingene.

REFERAT:

Enighed om at fortsætte med de 4 første punkter som faste på møderne.

Jakob fremhævede ellers:

-  Kommuneplanstrategiarbejdet, hvor byrådet pt er ved at finde temaer. Lige nu byder 
centrene (afdelinger) i kommunen ind med emner. Det kan feks være sundhed, børn, 
landdistrikter, center-periferi overvejelser, infrastruktur – og generelt hvordan man kan 
arbejde med at binde kommunen bedre sammen

-  Når det er muligt, vil Jakob orientere styregruppen om tidsplanen for 
kommunestrategiarbejdet

-  Landdistriktsstrategien blev uddelt da den er central for landsbyklyngens arbejde

-  Frem til slutningen af maj 2018 var Kulturpolitikken i høring. Heri står blandt andet at 
kulturen skal styrkes i landområderne (ifht mødesteder mm) og at kulturen også skal ses som 
en meddriver ifht byudvikling, turisme og bosætning.  

4. Kort nyt fra lokalområderne ifht. Landsbyklyngen

Samme tanke som punkt 3 – blot hvor det er styregruppemedlemmerne fra lokalområderne, 
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der kort fortæller om nye initiativer eller andet, der rør sig i lokalområderne. På den måde 
blive alle i styregruppen ogkommunen orienterede. 

REFERAT:

Medlemmerne fra styregruppen (der ikke er ansat i kommunen) kom med følgende input 
særligt til aktiviteter, der kan afholdes i landsbyklyngen:

-  ’Spis ude’, inspirationen er fra Skælskør, hvor en forening arrangerer ture ude i det fri med 
en kok. Det er meget populært.

-  De skjule naturskatte i klyngen skal synliggøres meget mere! Feks Frederiks Kilde

-  Der kunne laves en landsbyklynge-trøje/t-shirt, der feks kunne bruges ved aktiviteter hvor 
styregruppen deltager (feks OmegnsOnsdag den 21. Nov 2018)

-  Ved aktiviteterne så have et fokus på at de forskellige sæsoner kan noget forskelligt. Men 
det handler grundlæggende om at komme hinanden ved

-  Brænde-kasse orienteringsløb. Et løb, hvor der skal findes ting, i kasser. Og det kunne være 
noget spejderne i både Sandved og Fuglebjerg kunne arrangere sammen

-  Fodsporet med shelters er også vigtigt i klyngen

-  Turismen skal generelt styrkes. Både fodsporet, Nattergale-ture, mm men også Tystrup-
Bavelse søerne. Hvordan kan de relanceres, markeres og synliggøres? Det samme gælder for 
mange andre steder også, feks. Kællerød

5. Kort orientering om ’Unge i Landsbyklynger’

Jf. mail fra Lise Grønbæk, DGI, har Velux fonden givet midler til projektet ’Unge i 
Landsbyklynger, hvor Landet Mellem Byerne er en af de 5 klynger, der er med. Marie Louise 
har talt med Lise og orienterer om status. Eventuelle spørgsmål, styregruppen har, samler vi 
sammen og sender til Lise. 

REFERAT:

Marie Louise orienterede kort om, at landsbyklyngen har fået midler til at gennemføre en 
proces med de unge i Landsbyklyngen med det formål, at de kan udvikle og sætte de 
aktiviteter og steder i gang, som de efterlyser som unge, der bor på landet. Processen bliver 
sat i gang i efteråret 2019 men planlægningen fra DGI’s side er ikke helt færdig, hvorfor det 
kan være, det kan ske tidligere. For landsbyklyngen vil det passe rigtig godt hvis det kunne 
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blive i starten af eller forår 2019.

Styregruppen gjorde opmærksom på, at Lokalrådet for Næstved Vestegn også går i samme 
tanker med at lave noget for de unge. Der var enighed om at selvfølgelig skal lokalrådet sætte 
aktiviteter i gang, samt at når landsbyklyngens unge-proces går i gang, sikrer styregruppen 
den bedst mulige koordinering. Lokalrådet er informeret om ansøgningen (har fået den 
tilsendt) og processen, og bestyrelsen er velkommen til at tage fat i landsbyklyngens 
styregruppe, hvis der er behov for det. Styregruppen er optaget af, at vi ikke kommer til at 
lave tingene dobbelt.

Styregruppen så det som meget positivt, at der i den kommende ’Unge-proces’ var fokus på 
de unges egne ønsker og på at de var de aktive spillere i processen og selv skulle tage teten. 

Styregruppen gjorde opmærksom på, at der pt. er problemer med stoffer i Fuglebjerg og at de 
unge bruger kirkegården meget som mødested.

Styregruppen ville gerne have en tilbagemelding fra DGI ved opdelingen af aldersgrupperne. 
Ungeprocessen har en primær målgruppe der er unge mellem 16-19 år og en sekundær der er 
unge mellem 20-25 år. Styregruppen pegede på:

-  En opdeling med 13-16 år, 17-19 år og 20-25 år ville være bedre

-  Oplevelse af at nogle familier flytter fordi de unge teenagere (fra 13 år) begynder at kede sig 
i lokalområdet

-  At de ved en prioritering ville pege på de 2 første målgrupper som vigtigste

-  At de 20-25 årige var meget voksne set i deres perspektiv: De er ved at stifte familie, flyttet 
fra området pga uddannelse

-  Ved at have en målgruppe på de 13-16 årige også tager med fat om de unge, før de begynder 
at kede sig og understøtter dem i at lære det frivillige arbejde at kende og derved hele 
dannelsen omkring medborgerskab også

-  Husk at nogle af de unge er ressourcestærke og har et stort netværk – og andre har ikke. 
Projektet skal kunne indfange begge. 

-  Fokuser på emner der er vedkomende i hverdagen som sundhed, vand, økologi og holdning 
til livet

6. Landsbyklyngens organisering & styregruppens rolle frem til 2. Halvår 2019
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Marie Louise har talt med Lise (Grønbæk fra DGI) og frem til fase 5 er fokus på at finde ud af, 
hvad Landsbyklyngen skal arbejde med, dvs. hvilke specifikke emner (indsatsområder) og 
hvordan (arbejdsmåde). Derefter i fase 5 finder vi ud af, hvordan Landsbyklyngen skal 
organisere sig. 

Frem til fase 5 styrer Marie Louise økonomien for styregruppen. Der kommer et regneark op 
i dropboksen, der opdateres løbende. Landsbyklyngens organisering frem til fase 5 kan 
anskues således:

Marie Louise giver det et par ord med på vejen til mødet ;o)

REFERAT:

-  Organiseringen skal ses således, at der i løbet af ’DGI-processen’ med de 5 faser, 
eksempelvis kan opstå interessegrupper, der gerne vil arbejde med et bestemt emne og dykke 
ned i det, eller der vil blive afholdt forskellige aktiviteter i regi af landsbyklyngen. Her er 
OmegnsOnsdag den 21. November 2018 et godt eksempel. Det kunne også være deltagelse i 
Fuglebjerg Byfest, Lions og lignende. Nogle af interessegrupperne og aktiviteterne vil være 
længerevarende og andre korte. Der er således tale om en fleksibel organisering. 
Styregruppemedlemmer behøver ikke sidde med i alle interessegrupper eller aktiviteter – det 
kan lige så vel være andre medborgere, der feks står for at afholde en fastelavsfest og hvor 
Landsbyklyngen bidrager med midler. 

-  Frem til fase 5, hvor landsbyklyngen beslutter sig for en organisering (feks at oprette 
landsbyklyngen som en forening), holder Marie Louise styr på økonomien, laver 
mødeindkaldelser og referater – og sørger for at vi kommer igennem faserne. Med hjælp fra 
DGI også.

-  Landsbylyngen er således ikke en forening og har derfor ikke CVR nummer, nemkonto 
mm. Derfor må løsningen være – hvis der bliver behov for det – at samarbejde med en 
etableret forening såfremt der feks skal ansøges om midler hos fonde mm. 

7. Forventningsafstemning

Vi tager en forventningsafstemning bordet rundt med fokus på forventninger til:

-  Samarbejdet mellem proceskonsulent og styregruppemedlemmer

-  Samarbejdet mellem styregruppemedlemmer

-  Og til samarbejdet med kommunen og kommunerepræsentanten
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Og hvis der er andre ting, som I er kommet i tanke om.

REFERAT:

-  Der er et godt samarbejde med kommunen gennem Jakob. Og meget værdsat at 
kommunen prioriterer landsbyklyngen. Der opleves at der lyttes og at kommunen aktivt 
understøtter landsbyklyngeprocessen

-  Landsbyklyngeprocessen opleves pt som en stor mundfuld. Styregruppen skal arbejde med 
hvordan gruppen skal gøre det, og så finder gruppen retningen. Det er en lidt svær proces at 
få fat i og man er som styregruppemedlem hoppet lidt ud i det. 

-  Gruppen var enige om at deres samarbejde skulle bygge på:

o Respekt for hinanden

o Holde tidsplanen – både DGI-processen som til møderne

o Markere når man siger noget

o Vælge en ordstyrer til møderne

-  Gruppen var også enige om at landsbyklyngen er et vigtigt supplement til at sætte ting i 
gang i klyngeområdet, hvilket er nødvendigt så området fortsat er et godt sted at bo. 

-  Der var en forventning til proceskonsulenten, at Marie Louise har en tydelig og aktiv 
tovholderfunktion i de første 4 faser men også at indsatsen bliver mindre i de sidste faser, 
hvor styregruppen skal formå at tage mere over

-  Gruppen pegede desuden på, at de gerne vil i kontakt med de andre borgere i 
landsbyklyngen. Det kunne eventuelt gøres ved at lave arrangementer i de forskellige 
lokalområder i klyngen. Det kunne også medvirke til, at flere meldte sig til styregruppen. 

8. Status på kommunikationsarbejdet

Lars, Henning og Thyge giver en status på arbejdet med kommunikation. Hvilke opgaver har 
I taget fat i? Og er der nogle I, der med fordel kan uddelegeres til andre i styregruppen?

Opgaver:

1.  Færdiggørelse af Facebookgruppen Landet Mellem Byerne
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2.  Udarbejdelse af hjemmeside

3.  Udarbejdelse af udkast til kommunikationsstrategi (der ligger nu et skema i dropboksen)

Derudover er der også en opgave med at få oprettet en gruppe inde i gmail, der modtager 
nyhedsmails fra os. Og skal vi beslutte os for at udsende en nyhedsmail før sommerferien?

REFERAT:

- Punktet blev delvist udsat, da DGI ikke havde kontaktet kommunikationsgruppen

- Lars prøver at få fat på DGI

- Anni gør alle der er på facebook til administratorer af landsbyklyngens facebookside

9. Logo

Vi skal have et logo for landsbyklyngen. På sidste møde drøftede vi kort gode erfaringer med 
at udskrive en logo-konkurrence og derudfra få bud ind på et logo. 

Skal vi vælge at gøre det på den måde? Og er der 2-3 stykker, der vil være ansvarlige for den 
opgave?

REFERAT:

Styregruppen blev enige om at lave en logo-konkurrence og at alle frem til næste møde 
tænker over:

-  Kriterierne for konkurrencen

-  Hvordan skal konkurrencen forløbe? Herunder at alle indkomne logoer vises frem for 
pressen

-  Skal der være en afstemning- og hvordan?

Jakob supplerede med at kommunens grafiker kan hjælpe med at tegne det endelige logo 
rent og formatere det i de rette filtyper

10. Proces fase 2 

I Fase 2 ”Kortlægning og Kommunikation” skal vi fokusere på kortlægning, da vi allerede er 
godt i gang med opgaverne ifht kommunikation.
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Opgaverne i fase 2 er:

1.  Udarbejdelse af Interessentanalyse

2.  Gennemførsel af Borgerundersøgelse (hovedopgaven ligger hos DGI-sekretariatet)

3.  Beskrivelser af lokalområderne

4.  Kortlægning af faciliteter og mødesteder

5.  Dialogmøder

6.  Udarbejdelse af rapport (hovedopgaven ligger hos DGI-sekretariatet)

Marie Louise viser kort processen for fase 2 og på næste møde den 12. Juni, går vi sammen 
mere i dybden med proces og opgaver. Her skal vi også huske på, at eksempelvis beskrivelse 
af lokalområder og kortlægninger af faciliteter og mødesteder kan tage afsæt i den viden og 
det materiale, som kommunen allerede har.  

REFERAT:

Marie Louise gennemgår processen detaljeret på næste møde den 12. Juni og forinden har 
Jakob og Marie Louise et planlægningsmøde. Marie Louise hører også andre 
proceskonsulenter om gode erfaringer fra dataindsamlingen, som styregruppen eventuelt 
kan lade sig inspirere af. 

11. Eventuelt og fokus for næste møde

Næste møde er den 12. Juni 2018 på Fuglebjerg bibliotek. Fokus for mødet er, foruden de 4 
faste punkter:

a.  Kommunikationsarbejdet

b.  Proces fase 2 (nærmere planlægning, herunder uddelegering af opgaver)

c.  Fastlæggelse af datoer for kvartalsvise dialogmøder

d.  Brug af Min Landsby App

e.  Navn på landsbyklyngen 

REFERAT:
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Eventuelt:

-  DGI har gjort opmærksom på at Idrætsforeninger kan søge DIF og DGI’s foreningspulje, se 
mere her:

-  Fuglebjerg Byfest der afholdes den 1. Weekend i september – skal styregruppen overveje at 
have en stand?

-  Marie Louise inviterer alle til dropboks igen og tjekker op på at alle har rettigheder til at 
administrere.

Næste møde:

-  Henning tager kaffe og kage med til mødet

-  Mødet skal have særligt fokus på punkterne a-c, samt logo-konkurrence


