
 

 

Referat styregruppemøde 

Dato: Mandag den 7. januar 2019 kl. 17.00 

Sted: Sdr. Bork forsamlingshus 

1. Status på hvor vi er i klynge projektet og planlægning af resten af perioden 

a. Ting vi skal i forhold til projektforløbet 

b. Fastlæggelse af datoer og handlingsplan 

Malene laver et forslag til plan for den sidste del af projektet og sender doodle ud med datoer for 

møder. Der laves forslag til møder med 4-5 ugers mellemrum. Mandag og tirsdag er nok bedst.  

2. Aktiviteter 

a. Grupperne 

i. Unge. De har planlagt opstartsmøde til den 22. februar 15.30. Marcus deltog i 

fælles arbejdsmødet og informere om det. Der skal være . Lokaler til de unge 

blev drøftet.  

ii. Huse med potentiale 

iii. Integration 

iv. Transport og stier 

v. Kommunikation 

1. Foreninger ind under hjemmesiden 

2. Den gode historie. Vi skal arbejde med den gode historie. Den første 

gode historie kunne være at Sdr. Vium er blevet Årets Landsby.  

3. Evt. lave et kursus med journalist og fotografi og video. Det er noget vi 

kunne søge penge til i landdistriktsrådet. Vi kunne evt. tage fat i 

Fotogruppen Midt/Vest. Vi kunne måske få Søren ud til at hjælpe med 

at lave video. Malene laver et groft udkast til en projektdag ”Fortæl den 

gode historie”. Vi skal evt. også søge til at få en til at hjælpe 

foreningerne med at komme i gang med hjemmesiderne under klyngens 

side. Måske lave en skabelon til hvad det er vi have med på en 
hjemmeside og så melde det ud i systemet. Malene laver en lille 

skabelon – og hører Thomas om vi kan få lavet en lille guide til de mest 

almindelige ting.  

3. Arbejdsgrupperne 

a. Skal vi fortsætte med at have fælles møder. Vi hører grupperne senere hvad de siger. 

Men vi lægger op til hver anden måned. Det næste møde bliver den 4. februar kl. 19.00.  

4. Etablering som forening  

Det blev drøftet at stifte en forening som afslutning på forløbet med DGI med mindre vi pludselig får 

behov for at have et CVR nummer – men så er vi klar med vedtægter og kan stifte. Det blev drøftet om 

det er alle borgere eller borgerforeningerne, der skal være medlemmer. Der var stemning for, at det 

skal være borgerne. Vi tager det op på senere – Malene lægger det ind i den overordnede plan for 

resten af perioden. Vi skal overveje om de unge skal have fortrinsret til en bestyrelsespost.  

Hvis der er nogen der vil give lidt penge til klyngen skal vi have en af borgerforeningerne til at tage 

imod. Lars spørger Kenneth eller Randi om vi kan Bork For Land og By. 



 

 

5. Evt.  

a. Årets Landsby. Sdr. Vium er blevet det i Ringkøbing-Skjern kommune. Der sigtes mod, 

at klyngen skal søge til næste år.  

b. I forhold til betaling for at holde møder de forskellige steder tager vi det op på næste 

møde.  

 

6. Næste møde. Malene sender doodle rundt så vi får møder i kalenderen i hele vinter/forår.  

 

10. januar 2019 

Malene Thune 

 

 


