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LANDSBYKLYNGEN "LANDET MELLEM BYERNE" · TORSDAG DEN 16. AUGUST 2018 4 læsninger

Tilbage fra en skøn sommer!

Referat af styregruppemøde 26. juni 2018  - Landet Mellem Byerne 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af referat af styregruppemøde 12. juni 2018 

2. Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 26. juni 2018 

3. Status fra kommunikationsgruppen 

4. Milepæle fase 2 - overblik 

5. Logo – konkurrence?  

6. Godkendelse af skabelon til lokalområdebeskrivelserne 

7. Interessentoverblik 

8. Praktisk planlægning af fokusgrupper 

9. Datoer til styregruppemøder 2. Halvår 2018 

10. Parkeringsliste 

11. Eventuelt & næste mødes fokus 

Mødet afholdtes på biblioteket i Fuglebjerg kl. 19-21 den 26. juni 2018.  

****** 

1. Godkendelse af referat 

Godkendelse af referat af styregruppemødet den 12. juni 2018. Efter godkendelse lægger 
Marie Louise referatet op på facebook.  

REFERAT: Godkendt med den rettelse at der under punkt 3 rettes til ’en bred 

Rediger note
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interessentinvolvering…’ 

2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 

Godkendelse af dagsorden til styregruppemødet 26. juni 2018 og valg af ordstyrer til dagens 
møde. 

Bemærk at de 2 faste punkter ’Nyt fra hhv. kommunen og landsbyklyngen’ er taget ud på 
dette møde, da mødet især har karakter af praktisk planlægning før sommerferien. 

REFERAT: 

Anni meldte sig som ordstyrer og dagsorden blev godkendt 

3. Status fra kommunikationsgruppen 

En status på hjemmesidearbejdet 

Drøftelse af hvorvidt der skal laves en sommerhilsen til alle, der skrev sig på listerne til 
opstartsmødet, og hvem der gør hvad: 

Skriver hilsen 

Taster e-mailadresser ind 

REFERAT: 

Hjemmesidearbejdet: 

Lars fortalte om kommunikationsgruppens møde med DGI/Infoland. Jf. Lars mail fra mødet, 
der ligger i dropboks i mappen ’kommunikation’. Næste møde i kommunikationsgruppen er 
den 15. August 2018.  

Kommunikationsgruppen opfordrede resten af styregruppen til at kigge på www.5vedtissø.dk 
og www.gudmekongensland.dk. Der vil også blive udviklet en app til hjemmesidesystemet 
(Infoland).  

Kommunikationsgruppen arbejder videre med: 

Logo – bliver koordineret med den logokonkurrence som vi laver 

Finde frem til menupunkter >> her blev det drøftet at det første fokus kunne være på 
bysamfundene og foreningerne. Foreningerne vil selv have ansvaret for at opdatere 
deres sider. Foreningerne kan også få hjælp fra Infoland 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.xn--5vedtiss-d5a.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR2UTtA1MfZF0kTjq20cHhqtDsCU7_17OywYtYKJdPJps3hmtiqpCtga7ac&h=AT2CjkoZteTopYvxn9sasgYbxJRMC-DtFR-GNgVShgN8Tfdnc86K54qGIQN9NEejnNVLJ7d4hUUtIPzOf-dPPyD6OmSwmH8G2-baRYcTH_nfzaohTUDRGNiMQ1nYWydmJhbfvT76
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gudmekongensland.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ZmmKt_izKtCByCKhtT-O3ZFU4b44Sw1qM7g6lrDxCtHr---Dp0oqmoN8&h=AT3VViHz_4X_uJLOmd9vsLXfN-7UvQNkuDZ693QAlnrmcHfaCtSC1tsMDT_HZTuqR0gKE7DmaJWZS91QM7ZKfLzFev-AhK0eLmoaorlZvVMDygOfSiO81XM25-r86JVYcJmCavkQ
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At få en mere udtømmende beskrivelse af hvad redaktørrollen indebærer 

I den næste skridt vil arbejde med hjemmesiden have fokus på: 

Finde og engagere foreninger, der ønsker en underside på hjemmesiden og introducere 
dem for rollen som forfatter 

Muligheden for at have et kort, der er koblet til både eksisterende (som dem, der er på 
Fodsporet) som nye QRkoder samt tekst der fortæller om stederne  

Desuden blev følgende drøftet: 

At hjemmesideopgaven ikke skulle blive for stor for styregruppen, hellere opbygge den 
et skridt ad gangen 

At styregruppen også havde en opgave i at være med til at opbygge en kultur omkring at 
hjemmesiden holdes opdateret 

Mette bemærkede at der kunne være en del synergi mellem dette stykke arbejde og 
’Mærk’-siderne, som Næstved Kommune pt. er ved at bygge op. Disse sider har mere 
karakter af at være promoveringssider rettet mod bosætning og turisme. Det blev aftalt 
at Mette undersøger om kommunikationsgruppen kan inviteres med til møderne 
omkring Mærk-siderne. 

At Anni og Marie Louise pt. fortsætter som tovholdere på facebooksiden 

At arbejdet i klyngen også skal koble sig til nogle punkter, der er fælles udfordringer 
eller muligheder i klyngeområdet samt at et tydeligt formål er at klyngen skal skabe en 
samlet platform så ”vi kan se hvad vi laver de forskellige steder i klyngen”. 

Der var enighed om at beholde navnet Landet Mellem Byerne og derved også købe det 
som domænenavn. 

Sommerhilsen: 

Styregruppen blev enige om at de venter til efter sommerferien og bruger anledningen til at 
advisere om at spørgeskemaet kommer ud.  

Kim skriver e-mails fra opstartsmødet ind i listen over interesserede i klyngearbejdet. 

Dropboks: 

Marie Louise forsøger at linke dropboksen op til landsbyklyngens e-mail 

4. Milepæle fase 2 - overblik 
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Marie Louise har sammen med Mette og Elisabeth opdateret oversigten over aktiviteterne i 
fasen (se filen Fase 2_opgaver_proces). Marie Louise har også lavet en oversigtstegning - se 
vedhæftede pdf fil: Milepæle_fase 2.  

Marie Louise har en dialog med DGI om processen mandag den 25. Juni, så det kan være det 
er lidt ændringer til vores styregruppemøde.  

REFERAT: 

Marie Louise gennemgik processen, der nu er aftalte med DGI. Der var enkelte nye datoer 
ifht det fremsendt. Marie Louise retter til og lægger oversigten op i dropboks.  

Næste styregruppemøde bliver den 15. August 2018 kl 19-21, Lille Mødelokale, på Biblioteket 
i Fuglebjerg. Der er sandsynligvis afbud fra Kim.   

5. Logo– Konkurrence? 

Det blev aftalt på sidste møde at afholde en logo-konkurrence samt at vi alle frem til dette 
møde har tænkt over: 

Kriterierne for konkurrencen 

Hvordan skal konkurrencen forløbe? Herunder at alle indkomne logoer vises frem for 
pressen 

Skal der være en afstemning- og hvordan? 

Marie Louise foreslår at vi finder et par stykker, der laver en ’logo-gruppe’. 

REFERAT: 

Styregruppen var enige om at afholde en logokonkurrence samt koble det til når der samles 
svar ind på spørgeskemaet og ellers at udskyde punktet til efter sommerferien. 

6. Godkendelse af skabelon til lokalområdebeskrivelserne 

Styregruppen drøftede på sidste møde skabelonen og kom med inputs til den. Marie Louise 
har rettet skabelonen til og hermed et sidste tjek af, om der er flere input eller om den 
hermed godkendes?  

REFERAT: 

Styregruppen drøftede skabelonen til beskrivelserne og vurderede generelt, at den var for 
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omfattende samt at den skulle have et lidt mere ’skarpt’ fokus.  

Styregruppen blev enige om: 

At beskrivelserne skal have fokus på det liv, der leves i dag i lokalområderne – og ikke 
være en lang lokalhistorisk redegørelse 

Der skal være fokus på hvad der optager folk i dag, det sted hvor de bor: 

Det gode, potentialerne 

Hvilke historier, fortæller man hinanden om området 

Hvilke udfordringer er der? Og hvilke løsningsmuligheder? 

Marie Louise bearbejder skabelonen med henblik på at indarbejde ovenstående drøftelse.  

7. Interessent-overblik 

Vi har ikke fået udarbejdet et overblik over hvilke interessenter, der er i klyngen. Det gør vi 
sammen til mødet. Vi har brug for at få et overblik over hvilke foreninger, menighedsråd, råd, 
lokalråd/bylaug/borgerforeninger mm. der er i landsbyklyngen – og i de enkelte 
lokalområder. 

Vi skal bruge det til at invitere til fokusgrupperne, vi afholder i august/september.  

Mette, Elisabeth og Marie Louise har forberedt en måde, vi gør det på under selve mødet, så 
alle andre skal ’bare’ have hele den lokale viden med! ;o) 

REFERAT: 

Styregruppen gik i gang med at lave overblikket. Aftalen blev at Marie Louise skriver de gule 
lapper ind i et samlet dokument, som alle i styregruppen læser igennem og vurderer om der 
er flere interessenter, der skal på samt skriver kontaktinformationer på. 

8. Praktisk planlægning af fokusgrupper 

I uge 35 og uge 36 inviterer vi til i alt 4 fokusgrupper, dvs en fokusgruppe pr. lokalområde. 
Formålet med fokusgrupperne er at få mere af vide om lokalområdets: 

Historie – er der nogle helt særlige steder? Og hvorfor er de særlige? 

Steder – er der skønne steder og er der nogle der kan gøres endnu skønnere/bedre? 

Hverdagsliv – hvordan er det at bo i området? Hvor mødes man henne? 
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Forenings- og fritidslivet – hvad er der og hvad bruger man? 

Fremtiden – er der noget (et sted, hus, andet) eller nogle (forening, en gruppe 
mennesker) der med fordel kunne være noget eller nogle, der med fordel kunne blive en 
del af landsbyklyngens fremtid?  

Ovenstående er ikke fuldstændigt, men et indblik i hvilket fokus der vil være på møderne. 
Marie Louise, Mette og Elisabeth vil stå for at udarbejde en færdig spørgeguide til 
fokusgrupperne. 

På styregruppemødet den 26. Juni har brug for at aftale: 

Datoer & tidspunkt for afholdelse (uge 35 & uge 36). Det vil være rigtig fint, hvis hele 
styregruppen kan deltage til alle 4 fokusgrupper, og som minimum de 
styregruppemedlemmer, der ’har’ lokalområdet 

Finde lokaler og aftale hvem, der booker dem 

Finde ud af muligheder for forplejning (the, kaffe & kage). Her vil Marie Louise foreslå 
at styregruppen bruger nogle midler på indkøb af kage, the og kaffe 

REFERAT: 

Det blev aftalt at afholde 4 fokusgrupper:  

28. August: Tystrup-Vinstrup-området. Afholdes i Vinstrup Forsamlingshus. Lars 
booker det og sørger for forplejning 

30. August: Halager-området. Thyge undersøger om der er en mulighed for at holde det 
i Haldagermagle. 

3. September: Fuglebjerg. Afholdes i Forsamlingshuset. Annie booker og bestiller 
forplejning 

5. September: Sandved-Tornemark. Afholdes i Grønbrohallen. Bent booker og bestiller 
forplejning 

Alle dage fra kl 19-21. 

Styregruppen aftalte at bruge nogle af landsbyklyngens midler på at betale for forplejning, de 
steder, hvor det er muligt.  

Marie Louise sender en 'sæt kryds i kalenderen' mail her før sommerferien og laver udkast til 
invitation til godkendelse i styregruppen til mødet den 15. august 
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9. Datoer til styregruppemøder 2. Halvår 2018 

Forslag: 

21. August 

18. September 

30. Oktober  

21. November 

11. December 

REFERAT: 

Udsat til næste møde, der afholdes den 15. August kl 19-21 på Fuglebjerg bibliotek. 

10. Parkeringsliste 

Der er 2 emner som vi ikke har fået vendt på de to første styregruppemøder og som heller 
ikke lige nu er mest påtrængende. Marie Louise foreslår derfor, at styregruppen har en 
’parkeringsliste’ hvor sådanne emner skrives ind. Parkeringslisten ligges op i dropboks, så 
alle løbende kan følge med i den – og eventuelt sætte emner ind. 

Emner: 

Brugen af ’Min Landsby App’ – Dette kan bedst vurderes, når hjemmesiden er oppe at 
køre ifht. hvilke funktionaliteter hjemmesiden får. 

Er det en god ide? Og har styregruppen andre emner? 

REFERAT: Udsat til næste møde 

11. Eventuelt og fokus for næste møde 

Eventuelt: 

Om Dropboks fungerer for alle?  

Om styregruppen vil have en stand på Fuglebjerg Byfest (1. Weekend i september)? 

Ifht. styregruppens respons på forløbet med de unge, så vil Lise fra DGI undersøge 
nærmere ifht mulighederne for anden aldersinddeling samt hvorvidt forløbet kan 
igangsættes i foråret 2019.  
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REFERAT: 

Aftale om at klyngens gmail kobles op til dropboksen, da dropboks ikke fungerer for alle pt.  

Bent tager kaffe & kage med til næste styregruppemøde 


