
 

 

Referat styregruppemøde 

Dato: Mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00 

Sted: Hemmet Kulturhus 

Deltagere: John, Aage, Lisbeth, Christian D, Christian J, Birgit, Lotte og Malene (referent) 

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

Malene udarbejder en plan med alle aktiviteterne på. 

2. Aktiviteter – grupperne.  

Kommunikation  

Flere foreninger til hjemmesiden – hvordan griber vi det an? Vi inviterer foreningerne til den 27. 

marts. Gruppen har arbejdet på små guider til de mest almindelige ting. John, Lisbeth og Åge 

koordinerer en dato for færdiggørelse af Hemmet Aktivitets og Kulturhus. Formålet er at den er klar til 

vise på projektdagen den 27. marts.  

Unge 

Der er blevet bevilliget 410.000 kr. fra Underværker til ungehus. Alle tænker over alternative 

muligheder end den gamle købmandsgård i Sdr. Bork så der er noget at holde op imord. Claus spørger 

hvad de kan gå med til i husleje i den gamle købmandsgård. Malene laver en fordele/ulemper liste over 

de muligheder, der er. I lokalerne i Sdr. Bork kunne der evt. være et åbent lokale som man kunne bruge 

til turisme mv.  

Claus Sommer var med til dette punkt. Malene skriver til Marcus og fortæller kort om det vi har talt om 

og hører dem om en dato.  

Integration samt Stier/veje/transport 

Ikke noget nyt. 

Lady walk  

Birgit har lavet et oplæg. Birgit vender tilbage om der kommer træningsdage.  

3. Kommunikationsforløb (midler fra den lokale Landdistrikspulje).  

Inger Bech ude fra Boris kunne være god at komme ud. Hun er rigtig god til film. Måske hun også 

kunne hjælpe til med at lave reklame for forløbet. Malene laver forslag og sender ud til hele 

styregruppen og målet er at det skal ligge klar til den 27. marts med en lille folder over forløbet.  

4. Projektdag den 27. marts.  

Vi skal have inviteret alle formændene for alle foreningerne. Alle sender listerne til Malene. En lille 

gruppe: John, Randi, Klaus, Birgit. Vi laver datoen om til den 27. marts.  

Vi skal have skrevet rundt til alle dem der har meldt sig i Borgerundersøgelsen. Det gør Malene og 

sender mailen fra Bedst mod West hjemmesiden, så det bliver den adresse, der anvendes.  



 

5. Stiftelse af forening 

a. Vedtægter. Den lille gruppe havde lavet et forslag som blev gennemgået. Malene retter 

vedtægterne til så vi har et færdigt forslag til den stiftende generalforsamling.  

b. Strategi. Der skal både laves en til projektforløbet og en som foreningen skal bruge 

fremadrettet. De skal indeholde det samme men der skal være flere ting på den til 

projektforløbet. Den som foreningen skal bruge fremadrettet blev drøftet – efter oplæg fra 

den lille gruppe. Malene laver udkast til den der skal sendes til DGI.  

6. Evt.  

a. Lotte vil gerne have Bedst mod West med i ansøgning til den nationale landdistriktspulje 

omkring cykelturisme. Det var der opbakning til.  
b. I kalenderen bliver datoen gul og så er det ikke til at læse. Det kigger Åge på.  

c. Tage fat i Rooes – i forhold til journalist integration.  

 

 

 

05. marts 2019  

Malene Thune 

 

 


