
 

 
 
 
Referat Styregruppemøde onsdag den 30. juni kl. 19.00 
 
Sted: Nyker Medborgerhus 
 
Indkaldt: Bjarne Bech(BB), Anette Sonne(AS), Christian Bundegaard(CB), Irene Dunker(ID), 
Lone Banke Rasmussen(LBR), Robert Dantved(RD), Mattias Landberg Krarup(MLK), 
Jørgen Hammer(JH), Herdis Terkelsen(HT), Aase Dahl(AD), Lene Koefoed(LK)  + Vivi 
Granby (VG) 
Afbud: JH, CB og RD er på pause. 
 

1. Godkendelse af referat fra 9. juni 
Godkendt. 

2. Kommunalbestyrelsens beslutning fra mødet d. 24. juni 
 Godkendt projekt, såfremt det er fuldt eksternt finansieret. 
 Vivi er projektlederen 100% - også i relation til økonomi.  
 Bevilling fra LOA og Friluftsrådet skal der ikke svares moms af – idet BRK er projektleder 
 VG anbefaler at vi ikke søger BRK om anlægsbevilling lige nu og afvente, hvad vi får  
hentet hjem. – Forår 22 dialog med politikerne / anlægsansøgning budget 2023. 
VG laver timeregnskab for vores forbrug af hendes tid i/for 4KK.   
LK er forsat koordinerende projektleder. – Der er aftale med en økonomiarbejder i BRK. 
Frivilligt arbejde – er også midler – som kan være med til at få det samlede projekt i land, 
såfremt opbakningen er der blandt borgerne i Klyngen. 
 

3. Status på fundraising 
LK i dialog med Vinnie Grosbøll, Friluftsrådet; VG anbefaler LK at kontakte projektleder 
på ”Flere ud i naturen” om vi kan komme i betragtning. 
Sparekassen Bh. Fond er ambassadør for os i relation til Nordea fonden. 
VG udarbejder en oversigt over mulige fonde – rundsendes til gruppen i løbet af juli 
måned. 
Veluxfonden skal vi også have med. 
 

4. Økonomi.  
Budgettering af frivilligt arbejde. Se kopi af mail fra DGI/ Lokale- og anlægsfonden 
vedhæftet dagsorden. 
 

5. Opfølgning på turen med Real Dania og Lokale- og Anlægsfonden den 16. juni 
VG’s notat fra mødet gennemgået og drøftet. – Vedhæftes referatet. – Vi kan evt. tilføje 
yderligere.  
Vi skal have fokus på driften, mere end vi har gjort i ansøgning.  
 

6. Nye bud på en skarpere formulering af formål og målgruppe 
Målgruppe – byde ind med hvordan det udvikler sig – komme ind med nogle eksempler – 
foreninger, højskolen, det levende køkken.  



VG kommer med et bud på formulering af formål og målgruppe - dette forventet i juli 
måned. 
 

7. Forberedelse til kommende borgermøder 
Rø: Tale med de foreninger der er i området i relation til RD’ og LOA’s øjne på huset og 
dets brug.  
Opfordring til at de 3 andre områder at gøre lige så. 
VG: Udarbejder Fælles præsentationsmateriale + Projektstatus (ca. 15 min.) – vi starter 
indendørs.  – VG deltager under præsentationen 
Dagsorden i KLA hvad det enkelte møde kommer til at indeholde. VG, LK og ID 
 

8. Status på arbejdet med opdatering af hjemmeside og facebook 
MLK arbejder med siden. – Der skal tænkes en digital strategi generelt for helle projektet. 
 

9. Cykelarrangement. 
Nyhedsbrev fra Landsbysekretariatet om dette -fremsendt 28/6.- Vi må læse nærmere 
herom. – Kan arrangeres i lighed med de vandreture, der er nu. 
 

10. Eventuelt. 
LK orienterede om Pilgrimsvandring – den forløb godt - i behagelig temperatur – fin 
planlægning som fungerede optimalt. 25 deltagere og 5 arrangører. - Flot program. 
Evalueringsmøde afventes. – Håber på at Peter Juul kører det videre. 
 

11.  Næste møde 
 Onsdag den 18. aug. kl.17.00-18.00. Konfirmandstuen i Præstegården i Klemensker. 
 

Ref. Irene D 

 


