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LANDSBYKLYNGEN "LANDET MELLEM BYERNE" · SØNDAG DEN 17. FEBRUAR 2019 6 læsninger

Referat af styregruppemødet onsdag
den 16. januar 2019

DAGSORDEN
1.   Godkendelse af referat af styregruppemøde 17. December 2018

2.   Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 16. januar 2019

3.   Drøftelse af logo

4.   Planlægning af Fuglebjerg Messen

5.   Planlægning af fase 3 & drøftelse af mødeform i fase 4

6.   Mødedatoer 1. Halvår 2019

7.   Eventuelt & næste mødes fokus

Mødet afholdtes på biblioteket i Fuglebjerg kl. 19.00-21.00 onsdag den 16. januar 2019. 

Annie tog kage med

Marie Louise foreslog, at styregruppen fælles arbejder med pkt. 1-3 og derefter i ca 45 min 
deler sig i 2 grupper, der arbejder med hhv punkt 4 og 5, hvorefter de 30 min igen bruges 
fælles på punkt 6 og 7.  >> Godkendt

******

1. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat af styregruppemødet den 17. december 2018. Efter godkendelse 
lægger Marie Louise referatet op på facebook. 

REFERAT: Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer

Rediger note
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Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 16. Januar 2019 og valg af ordstyrer til 
dagens møde.

REFERAT: Godkendt. Ordstyrer blev Kim

3. Drøftelse af logo 

Styregruppen drøfter sammen hvorvidt:

1. De vil bruge Tanjas logoforslag

2. Hvad de næste skridt skal være ifht. at få udviklet et færdigt logo 

REFERAT:

Styregruppen drøftede logo og blev enige om:

· At logoet ikkeskulle være for detaljeret, at det også gerne måtte afspejle ’Landet Mellem 
Byerne’ (landet både mellem Sorø, Ringsted, Næstved og Slagelse og landet inden for 
klyngeområdet), at omridset af klyngens areal skal være en del af logoet

· Annie og Thyge hører Tanja om logoet kan revideres i en udgave hvor omridset af klyngens 
areal er med, samt træer, vand og så et bud på ’landet mellem byerne’

· Derefter tages logoforslaget med til Fuglebjerg Messen, hvor logoet kan drøftes med 
medborgere i klyngen. Hvis muligt inviteres Tanja også med til et par timer på messen

· Efter Fuglebjerg Messen finder styregruppen frem til det endelige logo

4. Planlægning af Fuglebjerg Messen

Der arbejdes med:

·  Hvordan standen skal opbygges (feks en projektor, der viser hjemmesiden)?

·  Hvilket materiale, der skal være klar (Feks af brochure med indsatsområder, vision)? 

·  En vagtplan udarbejdes

·  En liste over ting, der skal være en del af standen og hvem der har disse ting

REFERAT: 
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Praktiske oplysninger ang. Messen 

Der er borde og stole i hallen. Der er bagvæg, men ikke sidevægge. Størrelsen på standen er 
2,5 x 2,5 m. Vi prøver at få plads til 2 borde og 2 stole. 

Medbring

Projektor + lærred: Grethe Bærbar: Annie Forlængerledninger mm.: Henning Stige til 
projektor: Kim 

Duge: Annie 

Sponsorgaver: 200 kr. fra kassen til Betonfade med frugt (Annie) 

”Vagtplan”

Opstilling: Fredag d.1/3 Kl.14: Grethe, Kim, Annie og Henning Lørdag: 12.30-15 Henning + 
Bent
 Lørdag: 15-17 Annie + Thyge
 Søndag: 10-12 Henning + Bent 

Søndag: 12-14 Annie + Thyge eller Kim
 Søndag: 14-16.30 Grethe + Kim (+ Thyge til oprydning) 

Materiale til bordene: 

5-10 eksemplarer af rapporten: Marie Louise
 Klyngefoldere: Marie Louise
 Lister, hvor folk kan skrive sig på, hvis de ønsker at være frivillige: Annie
 Liste over igangværende projekter. Skal der laves noget smart med hjælp fra kommunen? 
Evt små sedler med hjemmeside + mail + facebook oplysninger 

Skal der et par blomster på bordene? 

Derudover tager Marie Louise følgende med til næste styregruppemøde:

·  Printede fotos fra klyngen i a4

·  En mindre stak foldere ’om landsbyklynger’

·  En pose kuglepenne fra Næstved Kommune
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·  De små sedler med facebookgruppe og e-mail

5. Planlægning af fase 3 & drøftelse af mødeform i fase 4

Der arbejdes med:

·  Processen for fase 3 – Antal møder, mødeform og hvilket resultat fasen skal have

·  Forslag til mødedatoer (hvis muligt eller under pkt. 6)

·  Drøftelse af ideen med ’initiativcafeer’ som arbejdsform i fase 4

Jf. også vedlagte over sigt over fase 3-5 og/eller den lille folder fra DGI

REFERAT:

Gruppen foreslog følgende arbejdsproces for fase 3 (januar- marts), hvor styregruppen skal:

·  formulere en vision for landsbyklyngen

·  Identificere indsatsområder

·  Beskrive arbejdsmåde og principper

·  Planlægge den første initiativcafe

Følgende møder blev aftalt:

Mandag den 11. februar kl 17.30-21.00:

-  Kl. 17.30-18.30: Forberedelse af Fuglebjerg Messen (her deltager Mette, Elisabeth og Marie 
Louise ikke)

-  Kl. 18.30: Spisning (Mette og Marie Louise søger for mad mm)

-  Kl. 19.00-20.30: Arbejde med vision (Mette faciliterer en proces)

-  Kl 20.30-21.00: Eventuelt

Marie Louise sammenskriver visionen efter mødet og fremsender et forslag til styregruppen, 
så det kan tages med på Fuglebjerg Messen. Sendes senest den 25. februar
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Tirsdag den 5. marts kl. 19-21:

-  Kl. 19.00-19.45: Drøftelse af visionen

-  Kl. 19.45-20.30: Drøftelse af Indsatsområder (Marie Louise giver et bud på hvilke i 
referatet samtidig er der måske også kommet input fra dialogerne på Fuglebjerg Messen)

-  Kl. 20.30-21.00: Eventuelt

Mandag den 25. marts kl. 19-21:

-  Kl. 19.00-19.30: Drøftelse af arbejdsmåde og principper (Marie Louise sender et forslag til 
disse ud sammen med dagsorden)

-  Kl. 19.30-20.00: Drøftelse af skabelon til handleplan (Marie Louise sender et forslag til 
disse ud sammen med dagsorden)

-  Kl. 20.00-20.45: Planlægning af første initiativcafe

-  Kl. 20. 45-21.00: Eventuelt

Alle møder afholdes på Fuglebjerg Bibliotek og Marie Louise booker dem.

6. Mødedatoer

De næste mødedatoer aftales.

REFERAT: Jvf punkt 5

7. Eventuelt og fokus for næste møde

Eventuelt:

1.  Rapporten fra borgerundersøgelsen ligger nu på nettet. Kommentarer til placering eller 
andet?

2.  Møde om Kommuneplanarbejdet

3.  Min Landsbyapp

4.  Sankestigruppen – kort status på tovholderfunktion og samarbejde med DGI + 
”Nøglesituation” den 24. Januar!
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5.  Styregruppen vil gerne have et lokale på biblioteket. Mette spørger.

REFERAT:

Ad 1: Placeringen på hjemmesiden er rigtig god. Den bliver der

Ad 2: Annie deltager eventuelt men ellers er Mette også på mødet og bruger 5 min på at give 
en opsamling på det til næste styregruppemøde. Mette har også sendt opfølgende mail efter 
styregruppemødet

Ad 3: Styregruppen fortsætter med hjemmesidesystemet

Ad 4: Der skal findes en tovholder for sankestigruppen, da hverken Marie Louise eller 
Elisabeth har mulighed for det. Marie Louise har talt med Katja (fra DGI) om også at have 
fokus på dette. Annie deltager på mødet den 24. Januar og har nøglerne med. 

Ad 5.: Kate fra biblioteket har ringet vedr lokale og klyngen kan bruge det lokale, der hedder 
til ’Systuen og foreninger’. Det er ikke aflåst, og vi må godt stille vores ting i feks. 
plastikkasser. 

Huskere:

·  Der er opstartsmøde omkring Unge i Landsbyklynger den 5.februar 

·  17. December: Der var drøftelse af muligheden for at nedsætte en initiativgruppe om 
forskønnelse af byrummet i forlængelse af, at Byrådet i budgettet har afsat midler til det i 
budgettet. 

·  17. December: Drøftelse af at nedsætte en initiativgruppe om motion/løbeklub, og hvis 
denne gruppe går i gang, skal STIF huskes at blive involveret. Måske kan de også bidrage til 
Sankestigruppen med at lave noget i Knastrup Storskov?

·  Næstved Kommunes frivillighedspulje til socialt frivilligt arbejde: Der er en restpulje, der 
har ansøgningsfrist 1. april

Næste møde er mandag den 11. Februar kl 17.30-21 på Fuglebjerg Bibliotek.


