
 

 
 

 

REFERAT  Styregruppemøde onsdag den 8. september kl. 19.00 

 

Sted: Rø 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: RD er på pause, Aase Dahl, Herdis, Christian Bundegaard, Lone B. R., Mattias 

 

1. Godkendelse af referat fra 30. juni 

Fyldigt referat…. 

 

2. Opfølgning på de 4 borgermøder. Hvordan arbejder vi videre? 

Nykers udfordring m. råger i Svendsens Have: Iflg. VG: MBJ har fældet nogle træer, 

kan tage lidt mere. Rydde et område for forældre & børn; pavillonen bruges til 

undervisning for BFI og børnehaver. – Børn synlige i byområdet også til glæde for de 

ældre. 

BB: Aarsballe vil måske droppe shelter – i stedet teltudlejning + cykeludlejning (Boss 

Cykler)   

Vivi fremsender Lene’s notater til os, hvor vi kan gøre evt. tilføjelser. 

 

3. Status på fundraising 

 Nordeafonden – vi kan blot søge den ene million, som kan søges nu til oktober 

– en problemstilling at midlerne skal anvendes inden udgangen af ’22 (var 

datoer i forhåndsansøgning ”Herborvipuljen”-VG kontakter Nordeafonden -   

afventer lige en melding om deadline for afslutning af projekt til 31/12-22 kan 

rykkes til tidligst 30/6-23.- Vi kan blot søge til et projekt. 

 Bornholms Brand - venter 

 LAG-Bornholm - sendes nu her 16. sept. 

 Næste skridt 

 

4. Vælgermøde til oktober / november 

ID arbejder videre med at finde en dato og melder ud til gruppen – forsøger at få 

datoer oplyst for valgaftener i TV2Bornholm. – Alle partiformænd skal kontaktes – 

Facilitator skal findes - eks. Sussie på TV2Bh(Klemensker pige) eller den nye 

chefredaktør for Bh. Tid. 

 

5. Status på aktivitetsgrupperne: stigruppe, event- og aktivitetsgruppe 

Udsat til næste møde. 



 

6. Markedsføring:  

 Opdatering af hjemmeside  

Mattias’ notat til Lene – vi skal lave et specifikt kommunikationsmøde. 

Bjarne taler med Mattias om muligheder. 

 Pressemeddelelse vedr. udbyttet af borgermøderne? 

Vivi udarbejder notat som kan benyttes i KLA 

 Kulturugen – 4-KLØVER-KLYNGENS dag den 19/9 

ID sender PR ud til den samlede presse på Bornholm søndag (er sket) 

 Teaterforedrag ”Bornholmerne” i Rø Medborgerhus 

Rø vil gerne støtte op om tilflyttere. 

 

7. Evt. Frivillig Fredag 24/9 

Roll ups er hos Benedikte. – Vores foldere – Projektet PR til borgermøderne.  – 

Annette og Jørgen evt. Herdis kan deltage sammen med undertegnede– tilsendes 

opslag. – Vivi kopierer skitseprojekt – 4 stk.  

Realdanias film 2 stk. – se om den kan findes frem og køres på en bærbar PC. 

 

8. Næste møde:  

7. okt. kl. 15-17 i KIF-Centret hvor ”kommunikation ” er emnet. 

Ref. Irene D 

  


