
 

 
 

 

 

REFERAT styregruppemøde den 6. januar 2022 

 

Sted: KIF centeret i Klemensker  

 
Indkaldt: Bjarne Bech(BB), Annette 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) og 

Anka Nordvig Sonne (ANS) samt Søren Møller Christensen (Leder af Plan & Udvikling)(SMC) 
 
Afbud: Robert Dantved (på pause) og Annette Sonne. Christian Bundegaard ikke mødt. 

 

1. Godkendelse af referat fra 8. december 2021 (vedhæftet) 

Ingen bemærkninger. Hermed godkendt. – Dog korrektion, at BRK´s projektledelse siden 

sommeren 2021 ikke faktureres. Udgiften kan ikke dækkes af de kr. 225.000 der er til 

rådgivere.  

 

2. Økonomi 

a. Aftale med kommunen 

b. Fondsstatus 

Ansøgning til Bornholms Brand kr. 75.000 fremsendes i løbet af få dage JH og 

VG. 

Pulje til Landsbyfornyelse 2022 - anvendelsesmuligheder oplæst af Vivi – lige til 

vores projekt! Målrettet byer med under 4.000 indbyggere (vi er blot 3.600, så vi skal 

have afklaret om det kan gøres som et fællesprojekt for de 4 byer – VG tjekker op. 

 

SMC: BRK har mulighed for at understøtte projektet – via områdefornyelse – der er 

en pulje hvert år – 2022  6,4 mio. kr. + overførte midler fra andre kommuner – er 

en KB-beslutning.  Såfremt KB disponerer kr. 1,8 mio. til 4KK-projektet er det 

muligt at hente kr. 2,7 mio. i områdefornyelse fra staten, hvilket vil give 4,5 mio. 

(Fordelingen er 40/60).  

SMC spurgte til den efterflg. drift: Der kunne vi oplyse, at den daglige drift dækkes 

af de enkelte borgerforeninger, derudover afsættes en pulje til fælles formål (skal 

aftales) 

Flg. går SMC videre med: 

Oplæg til temadrøftelse i Natur-, Miljø- og Planudvalget (NMPU) i feb. af om 

landsbyfornyelsespuljens anvendelse i 2022 - ved prioritering af vores projekt kan 

det gå videre – (Der udarbejdes ikke referat af mødet, men vi håber at få en melding 

fra SMC - ”tomb” op eller ned, - en pejling om hvor vi står).  

 – i marts som en disponeringssag i KB – og i april endelig bevilling i KB – her kan 

frigives anlægsmidler og aftales fortsat projektunderstøttelse af BRK.  



(Der er risiko for at sagsbehandling udskydes en måned, idet vi har nye fagudvalg og 

ny KB med mange sager) 

VG fremsender materiale til NMPU til temadrøftelse og efterflg. dagsordenspunkt. 

Budgettet er revideret og fremgår af projektplanen af jan. 2022.  

   

3. Midtvejs prioritering delprojekter 

Fordybelsespavillonen i Rø – tilbygning ændres 

Fugleshelter ændres til bænk/ophold 

Naturhuset ændres 

Fiskeshelter flyttes og ændres 

Historiecirkel ændres 

Solnedgangen udgår 

Billens skovshelter ændres evt. 

Bemærkninger fra RD & LOA juni 21 og fra vores borgermøder i august fremgår af VG’s 

præsentation til mødet (vedhæftes referatet). 

 

4. Revision delprojekter 

a. Opholdssted/ Fiskeshelter / Klemensker 

b. Udekøkken og toiletfacilitet samt ombygninger/ Rø 

c. Naturhus, udekøkken og toiletfacilitet/ Aarsballe 

d. Samlingssted i Morten Svendsens have/Nyker 

Her drøftede vi hvorvidt Matters skal sættes i gang med at tegne allerede nu ud fra 

bemærkninger fra borgermøderne, eller vi skal afvente vores fondsstatus. – Vi enedes om at 

afvente skypemødet med RD & LOA den 24/1. 

 

5. Høringssvar i forbindelse med naturpolitikken afsendt 27/12 (var vedhæftet dagsordrn) til 

orientering 

 

6. Formidling og aktiviteter siden sidst – dette punkt nåede vi ikke! 

 

7. Eventuelt 

Arkitektudstilling på GUDHJEM MUSEUM fra 5. marts til 3. april.  

Tema: Stedets potentialer – små huse og anlæg i naturen og ved vandet – Matters 

arkitekter udstiller vores projekt ”Vi mødes i det Grønne” samt det komm. Trailercenter i 

Almindingen  

Vi skal huske opslag i vores næste nummer af KLYNGEAVISEN og invitere politikere m.fl. 

til fernisering / oplæg af Matters. 

 

8. Næste møde – skypemøde i Tejn den 24/1 kl. 17-18.30 med Lokale og anlægsfonden og 

Realdania 

 

VG har aftalt med Simon Schärfe Rasmussen, DGI - Sekretariatet for landsbyklynger, at 

dagsorden og oplæg til mødet den 24/1 fremsendes senest 17/1 – herunder nyt udkast til 

projektplan.  Oplægget koordineres med Lene og Irene. 

Vi samler op over en sandwich efter mødet med fondene og Matters. (VG bestiller 

forplejning) 

  

Aftalt sidste møde med Vivi den 26/1 kl. 18.00 i Rø Medborgerhus, hvor vi har sidste 

opfølgning m. VG. Her takker vi af med VG over et par stykker mad fra SB i Klemensker, 

som skal bestilles senest den 25/1 om morgenen – så husk tilmelding til Irene, gerne inden 

mødet den 24/1 - mob.52179050. 

 

 

Ref. ID 


