
 

 

Referat styregruppemøde 

Dato: Mandag den 4. februar 2019 kl. 17.00 

Sted: Sdr. Vium Kulturhus, Esbølvej 9 

 

Til stede var: Kees, John, Klaus, Aage, Lisbeth, Christian Dahl og Louise Hvelplund 

 

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

en plan til gennemgang 

Forslag til plan blev gennemgået.  

Stiftelse: Der var enighed om, at der skal stiftes en forening og at det skal være i foråret. Der blev 

nedsat en gruppe, som arbejder med strategi og vedtægter: Klaus, John, Birgit, Randi, Lotte og Malene. 

2. Aktiviteter – grupperne. Planlægning af større arbejdsgruppe dag.  

Der blev aftalt at lave en projektgruppe dag/projektcafe, hvor vi inviterer dem, der har meldt sig i 

borgerundersøgelsen, de grupper der allerede kører og samt inviterer andre foreninger til at holde 

deres møde der. Vi laver fælles spisning, så det skal være med tilmelding. 

På næste møde skal vi drøfte kontaktpersoner ind i grupperne – og hvordan vi giver dem gejst.  

3. Ansøgning til den lokale landdistriktspulje (kort vende den) 

 

Lotte orienterede om et projekt omkring cykelturisme.  

4. Ideer til ansøgning til den nationale Landdistriktspulje 

Vi skyder det til næste gang der er ansøgningsfrist. Der er nok for klyngen lige nu.  

5. Flere foreninger til hjemmesiden – hvordan griber vi det an? 

Vi skal have udarbejdet en skabelon som kan anvendes til at foreninger kan udfylde, så det er nemt at 

opdateret. Alle siger det til GF i sogneforeningerne og hver sogneforening 

6. Datoer 

21. februar kl. 19.00 Møde med strategi og vedtægter (Klaus, John, Birgit, Randi, Lotte og Malene) i 

Lyne Hallen. 

4. marts kl. 19.00 Styregruppemøde i Hemmet (diskussion af vedtægter og strategi) 

25. marts kl. 17.30 Projektcafe – projektgruppe dag. 

9. april kl. 19.00 Styregruppemøde i Sdr. Vium 

14. maj kl. 19.00 Stiftende Generalforsamlling i Hemmet 

21. maj kl. 19.00 Første bestyrelsesmøde i foreningen Bedst mod West i Lyne Hallen 



 

15. juni 10-16.00 Kompetenceudviklingsdag (skal evt. laves om til en række af 

kompetenceudviklingsaftener) på Lyne Skole. Det skal drøftes på næste styregruppe møde, hvordan vi 

skal gøre dette.  

7. Evt. 

Kees har valgt at trække sig ud af Hemmet Sogneforening og styregruppen for Bedst mod West, da han 

har fået meget travlt med sit arbejde. Vi håber alle at Kees kommer lidt med igen, når han har 

overskud til det. Tak for den kæmpestore indsats til Kees.  

 

5. februar 2019 

Malene Thune 

 


