
 

 

Referat styregruppemøde 

Dato: Tirsdag den 9. marts 2019 kl. 19.00 

Sted: Sdr. Vium 

Deltagere: Lotte, Lisbeth, Birgit, Klaus, Aage, John, Marcus og Malene (referent) 

1. Opfølgning på formandsmøde/frivillighedsmøde 

De to ting der skal følges op på er kommunikationsuddannelsen og ungehuset. Derudover var der stor 

interesse for byporte og faunastriber. Faunastriber skal vi motivere sogneforeningerne til for i år.  

Der var en oplevelse af at det var en positiv aften. Der var positiv tilbagemelding på  

Vi skal have nyhedsmailen op og stå. Dette vil blive gjort efter 1. maj. 

Frivillighedsbanken – må gerne vente til jeg kommer hjem, men det kunne være fint at få dem der vil 

hjælpe med ungegruppen. Resten må gerne vente til efter 1 maj.  

Det var ikke så meget et frivillighedsmøde men mere et formandsmøde. Det skal nok være opdelt 

fremover.  

Det var rigtig god forplejning.  

2. Uddannelsesforløb kommunikation og hjemmeside 

Det udsendte forslag blev drøftet. Det første modul laver vi i forlængelse af GF. Høre hvad 

mulighederne er og få drøfte mere specifikke ønsker og behov – altså en form for kortlægning. Der skal 

være tilmelding til alle moduler men man kan også tilmelde sig på selve generalforsamlingen (det 

skriver vi dog ikke ud inden men siger det på GF). Vi skal have et skema som vi spørger ind den 14. maj 

2019.  

Den 21. maj kl. 19.30 er der undervisning i at lægge i kalenderen.  

Undervisning i kalenderfunktion  

Man tilmelder sig så de er oprettet inden mødet og melder ind om de ønsker en hjemmeside under. De 

skal kunne lægge en begivenhed ind i kalender – på egen side eller som forfatter til fællessiden.  

Vi skal huske at have den side ind omkring den fast kalender …. Spejder hver onsdag mv. Vi skal ikke 

spilde Thomas til det mest basale. Så vi laver først mødet med Thomas efter sommerferien, hvor 

foreningerne har haft mulighed for at arbejde med det mest basale.  

Sognene byder ind med, hvad de gerne vil have med på siden så vi får struktur på siden.   

Malene sender uddannelsesplanen ud til alle foreningerne og de to næste moduler (med Inger) – se i 

øvrigt opdateret plan.  

3. Stiftende GF 

Lotte laver invitationen færdig så den kan sendes ud lige efter påske. Lotte kontakter Ugeposten om de 

vil skrive lidt om det. Aage kan kontaktes hvis de ønsker at interviewe en.  



 

Lotte har kontakt til Dennis som er næstformand i landdistriksrådet. Han overvejer om han vil være 

dirigent. Ellers kunne det være Kjeld Fisker. Klaus spørger Kjeld om han vil.  

Vedtægterne skal lægges op på hjemmesiden. Klaus retter vedtægterne til og sender til John. De skal 

ligge under ”Om” på hjemmesiden. 

4. Ungehuset 

Markus var med og orienterede om at der skal oprettes 3 grupper. De unge som står for 

arrangementer. En projektgruppe til selve byggeriet og en overordnet Kontinuitets gruppe (som er 

vedvarende).  

Klyngen bevilligede 500 kr. til den næste fredagsbar for de unge.  

Marcus melder til mødet i KBH den 10. maj 2019. 

Det kritiske er at finde den gruppe af unge, som gerne vil bakke op omkring projektet. Der kunne laves 

en gruppe af ambassadører, som går ud og prikker nogle som kan være med i gruppen.  

5. Næste møde i styregruppen  

Næste møde bliver i den nye bestyrelse sammen med den nuværende styregruppe. Der vil være 

spisning for begge grupper hos Mormor i Lyne. Klaus booker Mormor. Hvis de nye i bestyrelsen ikke 

kan den 21. maj må vi finde en anden dato den 14. maj efter generalforsamlingen.  

6. Evt. 

Der var ikke noget under evt.  

 

9. april 2019 

Malene Thune 

 

 

 

 


