
 

 

             

Styregruppemøde den 9. juni 2021 kl. 19.00 
Sted: KIF centeret i Klemensker (overfor Brugsen) 

Indkaldt: Annette Sonne (AS), Jørgen Hammer (JH), Lone Banke Rasmussen (LBR) Lene Koefoed (LK), Bjarne 

Bech (BB), Aase Dahl (AD), Irene Dunker (ID), Mattias Landberg Krarup (MLK), Robert Dantved (RB), Herdis 

Terkelsen (HT) 

Afbud: Aase Dahl og Herdis Terkelsen samt Bjarne Bech, Christian og Robert. 

Dagsorden 

1) Godkendelse af referat fra 26. maj 2021.  

Godkendt med rettelse Ud i det fri = Friluftsrådet og kr. 300.000 – Mulighed for at deltage i 

fundraisings møde i FFB.  

Eventuelle tilføjelser af punkter til dagsorden 

Ingen 

2) Status på kommende møde i Kommunalbestyrelsen 24/6. 

Her skal tages stilling til kommunens rolle i ”Vi mødes i det grønne” herunder projektlederrollen. 

Kontakt til KB – ID i kontakt med Søren Schou – bedt om at deltage i gruppemøde, Rene Danielsson 

og Bente Helms. LK: Bjarne H. + Morten Riis. 

3) Fundraising 

Opfølgning på indledende kontakt til fonde 

- Herunder: 13. august er frist for eksterne parter til at sende ansøgninger som ønskes at indgå i 

kommunalbestyrelsens drøftelser af budget 2022. Ansøgning skal sendes til borgmester og 

kommunaldirektør – vi påtænker at søge kr. 500.000 i 2022 og overslagsårene. 

JH haft møde med Sparekassen Bh. Fond.  Næste best. møde den 16/8 - frist for ansøgning 26/7. JH 

har deltaget FFB’s fundraisings møde. - Gav ikke så meget; idet JH er ret godt bevandret i området.  

JH laver udkast til ansøgning til Sparekassen Bh. Fond. – Derudover også til Bh. Brand og 

Nordeafonden. 

Vi er enige om at drøfte med fondene hvordan vi skal søge – blot et beløb eller til en konkret del. 

LK: Friluftsrådet, Espersen 

ID Brdr. Larsens Fond, BAM, Almeborg 

AD: Jensen, Ocean Prawns, Danish Crown 

Veluxfonden ? 

4) Målgruppe og formål 

Skarpere beskrivelse. Jørgen vil fremlægge et udkast til beskrivelse 

JH’s skriv rundsendes – og vi indsender forslag til en bredere formulering af målgrupper.   – Som vi 

sammenskriver på et møde inden 1. juli. 



 
Formålet skal også formuleres skarpere – vi tager udgangspunkt i Projektplanen – som vedhæftes 

referatet: Hhv. pkt. 3 og 5.  

5) Hjemmeside og Facebook 

Vi skal have gang i vores kommunikation/formidling ud ad til. Mattias vil gerne stå for Facebook og 

har undersøgt muligheder for at få gang i hjemmesiden. 

Irene undersøger, hvem der pt har adgang til vores nuværende hjemmeside.                              

Mattias kontakter Ballum IT og Karsten Eriksen for adgangskoder. 

6) Besøg af Jens og Simon fra Lokale og Anlægsfonden og Realdania den 16. juni 

Plan for besøget er sendt ud den 

Irene tilføjer korrekte adresser på nedslagene -planen sendes til Lene. 

Rø og Aarsballe sørger for lidt drikkelse, Mattias sørger for kaffe og kage v. Solnedgangspladsen. 

- LK & ID er med hele vejen rundt sammen med Simon & Jens.  

7) Walking Landscapes, Bornholm  

- Irene har fået en henvendelse om en mulig deltager fra klyngeprojektet, som kan deltage i en 

vandring den 17. juni  

 Læs evt.  mere om projektet på: https://www.metropolis.dk/ilon-lodewijks-bornholm/ 

ID sender Lenes mail og mobil til Ilon. 

8) Eventuelt 

Lise Grønbæks fordelings dokument – oplæst af Lene: 2,5 mio. fra Realdania og 2 mio. LOA . 

Oplysning om fundmoms, som vi gemmer til vi har projektledelse m.v. på plads.  Ønsker oplyst 

kontaktpersoner – (LK & ID) 

 

9) Næste møde onsdag den 30. juni kl. 19.00 i Nyker. 

Ref. ID 

 

 


