
 

 
Klemensker, den 27. okt. 21 

 

Referat styregruppemøde den 25. oktober 2021 kl. 19.00 

 

Sted: Klemensker hallens cafeteria 

 
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: Robert Dantved på pause, Aase Dahl og Jørgen Hammer, Annette Sonne, Christian 

Bundegaard. 

 

 

1. Godkendelse af referat fra 8. september 

Godkendt. 

 

2. Hvad er der gang i? Lad os kort opdatere hinanden på de aktiviteter, der er sket og ikke 

mindst sker i vores klynge. Lige nu er Nyker eksempelvis aktuel med en evt. kommende 

dagligvarebutik. Hvis I ikke har nået at læse Klyngeavisen, så kik den gerne igennem.  

MLK: Ny dagligvarebutik – er oprindelig skudt til hjørnet. Dagrofa – alle lokalsamfund m.m. end 

600 borgere har interesse. - Møde 3/11 m. Dagrofa. Pris kr. 3.mio. opstart – hvis nybyggeri – ellers 

ca. kr. 1,3 mio.  – BFI er gået i gang med nyt byggeri - køkken og spisesal + vuggestue. – Ingen 

juleudsmykning på toiletbygning – ikke tilladt. Halloween på søndag m. fællesspisning også 

fællesspisning i dec. Æblemosteri  en investering – kun for medlemmer af Nyker BF. 

VG: God ide at få spot in på www om de enkelte arrangementer, 

LK: Skumringstur: 30 deltagere. Teater i Rø + fællesspisning: Bornholmerne + flæskesteg. 

BB: Fællesspisninger er i gang.  

ID: Gåsemade / Naturrum/fiskeshelter. OK fra de 2 andre lodsejere: Steen Stender Kofoed og Hans 

Anker Sode Jensen. – Ansøgning BAM kr. 100.000 behandles den 6/11. 

FrivilligFredag – vi var der – fik en god snak med politikerne – også om vores vælgermøde. 

Len & Lone med til arrangement på Klemens Kro: Hvordan bruger vi Naturen som mental 

sundhed. – et nyt tiltag i naturpolitikken er indarbejdet og sendes i høring 15/11: ”Mere bynær 

natur – i samarbejde med borgerne – vi starter med indlandsbyerne”. 

Aarsballe og Klemensker har gang i de månedlige fællesspisninger – i okt. m hhv. 30 og 60 

deltagere. 

Koncerttilbud m. Sylvester Larsen. – Vi tror ikke på en stor halfest; måske et kro-arrangement, 

men vi skal have en tovholder. – Vi skal have boostet den oprindelige festgruppe ID finder info 

herom. ( Er ikke lykkedes, har skrevet til Næstformand i NIF) 

 

3. Status på fundraising. Vedhæftet seneste finansieringsoversigt 

 Nordeafonden – ansøgt 1 mio. til Fordybelsespavillonen.  

 LAG – Lokal aktionsgruppe  foråret. – Ansøgningsfrist er 9/1-22. 

 Næste skridt 

VG foreslår at JH søger Bornholms Brand - Mælkevejens shelter kr. 75.000 - kan kopiere 

ansøgning til Sparekassen Bh. Fond (enslydende) 

 

Opdateret projektplan – sidst fremsendt 2. marts 21 - opdateret tidsplan fremsendes sammen med 

tilsagn fra BRK 



Udbetaling a conto:   Midler brugt i år:175 timer – VG sender opgørelse – til udbetaling jan. 22. 

 

4. Vælgermøde onsdag den 3. november i KIF-centret 

8 kandidater har pt. sagt ja, mangler svar fra 5 – er rykket i dag. 

Annonce i Ugeavisen og Bh. Tid.  ID sender opslag til FB Grupper (ALF) 

Vi skal v. start komme med et oplæg – som er mere end det tema vi har beskrevet i indbydelse  -   

hvad er 4KK ID sender stikord  LK udarbejder oplæg –   sendes til os og til Chefredaktør – 

Huske vores Rollups  & Klyngeaviser  ID 

Praktisk: Højttaleranlæg Mikrofoner Bjarne R. Hansen – 3 mikrofoner er afprøvet! 

Vi mødes kl.17.30 Kaffe, småkager, + Vand i kander. 

  

5. Kommunikation: vedhæftet Mattias’s oplæg fra tidligere. Kik venligst på vores hjemmeside 

https://www.xn--4-klver-klyngen-8tb.dk/  samt vores FB side, søg på 4-kløver-klyngen. 

Ligeledes vedhæftet senest opdateret kontaktark på styregruppe og aktivitetsgrupper m.m.  

MLK:  se notat. Vi skal have vores FB til at fungere. – Mattias opsætter ny FB gruppe for 4KK – 

for at skaffe liv og identitet – og hvor de 4 lokale FB-gruppers ansvarlige kan melde fælles 

arrangementer ind. – MLK sender link til gruppen til os! 

Vi har i hele vores 4KK forløb søgt at finde en webmaster, men det er ikke lykkedes.   

VG er ved at opbygge en side m. projekter i BRK, hvor vores projekt også vil fremgå – her kan 

vores referater lægges ind.  

Lene Havtorn mener fortsat det er muligt at oprette www via Destinationen. 

I næste KLA ingen henvisning til www.4-kløver-klyngen og e-mail, men til FB-gruppen. 

De enkelte www (Klemensker og Nyker) skal henvise til 4KK-FB. 

 

E-mail: MLK tjekker sit materiale, om der ligger en kode til e-mailen 

 

6. Evt. – Vi nåede ikke mere. 

 

7. Næste møde 8. dec. kl. 19.00 i Nyker. 

 

Ref.: Irene D 

 

 

 

 

 


