
Referat fra bestyrelsesmødet d. 20/1 2020 

Mødet blev holdt i Sdr. Vium d. 20/1 2020. 

Integrationsgruppen havde søgt § 18 midler som er en kommunal pulje, hvor der er afsat penge til socialt 

frivilligt arbejde. Gruppen fik tildelt kr. 14.000,- til de projekter de vil igangsætte i forhold til de udlændinge 

der arbejder og bor i vores område. 

Før jul blev vi kontaktet af firmaet AD Media, som tilbød os at få lavet en film om landsbyklyngen. 

Konceptet er, at firmaet kontakter de virksomheder der er i vores område og det er så meningen at 

virksomhederne skal sponsorere et pengebeløb, som skal finansiere filmproduktionen. Virksomhederne får 

selvfølgelig deres logo eller lignende med i filmen. Klyngen har ingen udgifter forbundet med filmen. Vi har 

takket ja og kommunikationsgruppen vil arbejde videre med sagen. 

Kommunikationsgruppen har afholdt kursus om synlighed på Google. Det havde været et godt og velbesøgt 

kursus. Vi vil jævnligt afholde kurser som relaterer til hjemmesider m.m., så hold øje med opslag på 

hjemmesiden og vores Facebook side. 

Det varer ikke længe inden ungegruppen kan gå i gang med at tage fat på renoveringen af den gamle 

købmandsbutik. Vi har fået byggetilladelsen fra kommunen, så nu mangler vi lige at Underværker siger god 

for budget m.m., så er vi klar til den helt store tur. Skulle nogen få lyst til at hjælpe med renoveringen, er I 

meget velkommen til at kontakte os. 

Veje og sti gruppen skal have møde med kommunen vedrørende anlæggelse af en natursti mellem Lyne og 

Sdr. Vium. Ønsket har været en cykelsti mellem de to byer, men ingen har penge til sådan et projekt, så 

derfor vi gruppen arbejde på en natursti i stedet. Der er åbenbart flere penge at hente til det. 

I øjeblikket arbejder vi på at få etableret en erhvervsgruppe i vores område. Vi mener det har stor 

betydning at virksomheder og erhvervsdrivende får etableret en form for netværk, hvor man kan mødes 

helt uforpligtende og derved få skabt nogle relationer, som kan være til gavn for den enkelte men også for 

områdets erhvervsudvikling. Der vil komme mere information når vi kommer lidt længere hen i processen. 

På mødet fik vi sat dato på vores generalforsamling. Det bliver d. 2. april i Sdr. Vium. Der vil være mulighed 

for at deltage i fællesspisning, samt at møde de ildsjæle der sidder i arbejdsgrupperne. Senere vil 

generalforsamlingen blive afholdt. Der vil komme opslag på hjemmesiden. Vi håber at se mange til en 

hyggelig aften. 
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