
 

 
 

Dagsorden styregruppemøde onsdag den 18. august kl. 17-18 
 

Sted: Nyker medborgerhus 

 

Indkaldt: Vivi Granby, Bjarne Bech, Anette Sonne, Christian Bundegaard, Irene Dunker, Lone Banke 

Rasmussen, Mattias Landberg Krarup, Jørgen Hammer, Herdis Terkelsen, Aase Dahl, Lene Koefoed 

 

Afbud: Mattias 

 

 

1. Forberedelse borgermøder 

o Ønsker til justeringer BRK oplæg 

Fint oplæg – justeres i forhold til det enkelte område, Nyker - for Solnedgangen – 

umiddelbart ikke bygge i det åbne land, men er ikke endeligt afgjort. Måske i stedet 

ombygge skur v. de 2 Nyker Vindmøller i området. 

o Indhold de lokale indlæg 

Vivi kommer ½ time før – Dermed sikrer vi os, at udstyr virker og fælles forberedelse 

med tovholder for området kan nås. Vivi medbringer projektor og egen PC. 

Vivi tilføjer dagsorden – der er gældende for alle 4 møder.  

Oplyse at det hænger sammen med udviklingsplan for det enkelte område – møder der 

igangsættes efterflg. 

o Fokusemne/-r for debatten 

o Udstyr, kopier mv. 

Ingen ønsker kopier 

o Opsamling fra debatterne – tekst og foto 

Hvert sted skal der tages noter – måske af mere end én, så vi får det hele med. 

Vivi foretager et sammenskriv efterflg. 

 

2. Ansøgning Nordea 

Gennemgang af finansieringsplan …. 

Klemensker, Nyker og Rø indsender forhåndsvurdering af projekt til Nordeafonden 

”Her bor vi”.  

Vivi: Udkast til ansøgning til LAG’en hvor vi anviser medfinansiering – der sendes 3 

ansøgninger til LAG’en 

o Hvem kan medvirke i skriveprocessen 

Lone, Lene og Irene 

o De tre hovedansvarlige som sender ansøgningen (Nyker, Klemensker og Rø) 

Mattias, Irene og Herdis. 

o Dato, tid og sted for at sende ansøgningerne/ intern deadline. 

Fremgår af finansieringsplan 

 

3. Kontrakt mellem os og BRK, 

Er ved at blive udarbejdet (Vivi) som skal fremsendes til fondene. 

Efterflg. et skype-møde med fondene, hvor vi har opsamling med fra borgermøderne. Her 

skal Matters også med. 

 

4. Næste møde 

Onsdag den 8. september kl. 19-21 i Rø Medborgerhus. 

Ref. Irene D 


