
 

 

Referat af møde i 4-KLØVER-KLYNGEN’s styregruppe onsdag den 8. 
december kl. 1900 i Nyker Forsamlingshus. 

Deltagere: Lene Koefoed, Bjarne Bech, Vivi Granby, Aase Dahl, Mattias 
Landberg Krarup, Jørgen Hammer, Lone Banke Rasmussen og Irene Dunker 
Afbud: Annette Sonne og Herdis Terkelsen 
Ikke mødt: Christian Bundegaard 

1. Godkendelse af referat fra d. 25. oktober. 

Godkendt. 

2. Valgdebatten i Klyngen og valgresultatet 

Fint fremmøde - i alt 80 deltagere m. panelet som var repræsenteret af 
alle opstillede partier undtaget Nye Borgerlige. 
Opfordring til at søge Udvalget for fritid, kultur og lokalsamfund (Nicklas 
Fich) – idet budget bliver genåbnet - byde ind med 3 x 500.000 til de 
næste 3 år – ansøge i feb.- til samtlige kb-medlemmer. LK laver udkast 
til ansøgning. 

3. Revideret projektplan, (Kampagnen Mødestedet) herunder bl.a. 
revideret tidsplan – vedhæftet er både gældende projektplan 
(marts 21) og et opdateret udkast (02.12.2021) 

Vi gennemgik den reviderede projektplan – der efterflg. fremsendes til 
sekretariatet. 

Vivi oplyser, at der pt. er brugt 50-60.000 kr. – Vi har pt. kr.225.000 at 
arbejde med. 

Idet Vivi stopper med udgangen af februar ønskes det fortsat, at BRK har 
projektlederfunktionen sammen med Lene.  - Anke fra Plan & Byg er pt. 
ind over indtil ny projektleder er fundet, hertil bør der også knyttes en 
byggesagsmedarbejder, for at højne ejerskabet. 
LK understregede vigtigheden af, at en ny projektleder findes snarest, så 
der ikke opstår tomrum, da vi er afhængige af, at en projektleder 
sammen med en byggesagsmedarbejder, løbende kan holde hånd i 
hanke med diverse tilladelser, regulativer m.m.   

 

4. Projektrevisioner, Matters 

2-3 tegninger ønskes ændret – Vivi kontakter. – Efterflg. har Vivi oplyst 
at Matters er klar til at ændre tegninger for Fiskeshelter/naturrum, 
Historiecirkel m.v. og naturhuset i begyndelsen af 2022.                       



 

 

Vi kan med fordel benytte Matters indtil sommer med de midler vi har til 
rådighed pt. 

 

5. Fondssøgning i 2022 

Vivi foreslår, at vi benytter Katja Christensen??? som fundraiser - vi skal 
hente 4,5 mio. helst inden sommer. 
Sparekassen Bh. Fond – Mælkevejens shelter søges færdigt. 
Afventer svar fra Nordeafonden den 16/12. 
Bh. Brand ansøges kr. 75.000 til Mælkevejen – nu. 
Rø-pavillon – søges også færdig. 
Supplerende fond kunne være Philipsfonden – set i lyset af, at botibuddet 
”Røbo” ligger ved siden af – Fonden støtter faciliteter for 
 handicappede – det skal der evt. arbejdes videre med. 
Et skriv til politikerne – klar til mødet slut januar – LK giver et bud på 
ansøgning - husk at nævne værdien for Højyngsstien  

6. BRK’s hjemmeside  4-Kløver-Klyngen 4-Kløver-Klyngen (brk.dk) 
– er fortsat under opbygning. I mailudkastet vedhæftet kan I se 
de ændringer, som jeg påtænker. Har I andre ønsker?  

Referatet fra i sommers lægges ind.  

Efterflg. Kampagneplanen - den seneste, projektansøgning + 
projektplan. 

 

7. Udkast til handleplaner til Naturpolitikken er i høring. Høringer 
Udkast til handleplaner til naturpolitikken sendes i høring 
(brk.dk) Har vi mon bemærkninger? 

Svares senest 27/12. udeophold / naturrum - 4KK er umiddelbart ikke 
nævnt. 

Faciliteter i tilknytning til lokalsamfund – savner involvering af BF. 

Virtuelle borgermøder er afholdt i foråret 21. 

Lene satser på at rundsende et udkast til høringssvar til styregruppen, så 
det kan nå at blive sendt ind, inden fristen 27/12. Hvis nogen skulle 
mangle lidt julelæsning, så læs gerne handleplanerne inden. 

https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Udkast-til-
handleplaner-til-naturpolitikken.aspx 

  



 

 

 

8. Kontraktudkast ml. BRK og 4KK kan drøfte ud fra.  

Udsat…. 

 

9. Formidling og aktiviteter i december 

Nyker butik -kan søge op til (offentlige midler) 600.000 kr. – Nyker skal 
stille med samme beløb. – Afventer dialog m. NykerBrød om plads i gl. 
brugs. 
 
FB: 4-kløver-klyngen -husk at søge optagelse som medlem. 
 
Lene, Jørgen og Irene har afholdt et gruppeinterview med Jacob Larsen, 
Aalborg Universitet, der er i gang med kandidatspeciale, som omhandler 
4-Kløver-Klyngens udvikling i relation til Bornholms Grønne Bølge.  

10. Evt. dato for skypemøde/ status med RD og LOA + Matters i 
januar 

Forslag: Skypedato 17. eller 24. jan. kl.17-18 i Tejn. 

Næste styregruppemøde: Torsdag 6/1 kl.19.00 i Klemensker  

11. Eventuelt  

Det nåede vi ikke. 

Ref. Irene D. suppl. af Lene K. 

 

 

  


