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EMNE HVAD SKAL DER UDRETTES? BESLUTNING ANSVARLIG: HVEM GØR HVAD? 

Godkendelse af 
referat og 
dagsorden 

Godkendelse og valg af referent   

KL. 18.30- 19.30 
Folderen/ 
Strategiplan 

SIDSTE runde på godkendelse af 
teksten til folderen. ML har skrevet 
rettelser ind i powerpoint, da det 
også er det, som grafikeren skal 
bruge. Her er filen. Dvs. stadig 1 
slide = 1 side i folderen. Den første 
slide er beskeder til grafikeren.  
 
Folderen gennemgås og de sidste 
tilrettelser laves. Derefter sender ML 
den til layout og tryk hos DGI. 
 
Husk at rammerne for hvordan man 
bliver en del af 
koordineringsgruppen, afholder 
årsmøder mm. har I beskrevet i 
beskrivelsen af Landet Mellem 
Byerne (filen ”Om_LMB”: HER)  
 
Vi skal følge op på om Poul Erik og 
Vestegnens Lokalråd vil have et 
samarbejde med klyngen omkring 

 ML hører Lise om klyngen får folderen i en pdf fil til tryk og en fil til web 
 
Teksten blev rettet til og ML sender til DGI til opsætning og tryk 
 
 
 
 
Lokalrådet drøfter henvendelsen fra landsbyklyngen tirsdag næste uge. 
Kim følger op. 
 
NYT! 
Aftalt med Poul Erik, at vi mødes på tirsdag d.17.9. Kl.17:30 -18:30 og 
aftaler yderligere vedrørende et økonomisk samarbejde. Fra Lokalrådet 
møder 3 deltagere frem. En del af dagsorden kan med fordel handle om at 
præsentere hvad vi som Landsbyklynge ønsker og står for.  

https://www.dropbox.com/s/97xvwmfmm3u2wtd/Tekst%20til%20folder_v5.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vcjbkw1v5wr4tuj/Om_LMB.docx?dl=0
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brug af konto. Kim, har du fået fat i 
Poul-Erik? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kl. 19.30 
Økonomi 

Marie Louise har udarbejdet et 
budget for brugen af DGI-Midlerne. 
Se her 
 
Næstved Kommune har opkrævet 
3x840 kr for lokaleleje = 2520 kr. 
Mette: Finder du ud af om 
kommunen tilbagebetaler dem eller 
om I holder midlerne for klyngen? 
 
Som I kan se, har i 4500 kr yderligere 
I kan prioritere at bruge. I talte sidst 
om at bruge dem på en pavillon.  
 
Budgettet skal gennemgås og det 
skal aftales hvem, der køber hvad 
ind. 29. september 2019 er seneste 
dato for fremsendelse af kvitteringer 
til DGI-sekretariatet. Det er aftalt 
med Lise Grønbæk fra DGI, at 
Klyngen tager kontakt til Lise 
direkte, så hun/DGI køber tingene, 
så der ikke skal ske udlæg. 
 

 
 
 

Annie & Thyge bestiller t-shirts (med logo på ryggen & Landet Mellem 
Byerne på brystet i sort skrift. Farve: Vinrød), pavillon og banner 
 
HUSK at midlerne, som kommunen holder, skal bruges inden udgangen af 
året. 
 
Kontaktinformationer til Lise: 
 
Lise Grønbæk 

Sekretariat for Landsbyklynger 
DGI Lokaludvikling, Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten 
Tlf.: 40 19 87 41 
 
 
 
DGI, Sekretariat 
for landsbyklynger 
Vingstedvej 27 
7182 Bredsten 
Landet mellem byerne 1982 

Kl. 20. 
Kommunikation 

Status på kommunikation    
 

https://www.dropbox.com/s/jndae97izie0a0z/Prioritering%20af%20DGImidler_v1.xlsx?dl=0
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 - Udsættelse af undervisning 
af hjemmesideundervisning 
til den 17. september pga. 
brug af lokalet til 
syundervisning. Annie tager 
en snak med underviseren 
ifht. muligheden for at bytte 
med køkkenet 

- Skrivet omkring hjælp fra 
flere  >> 

Gruppen sender skrivet ud på mail og facebook ud efter næste 
kommunikationsmøde. Og forsøger at prikke til dem, man møder i 
lokalsamfundet 
 
Når forløbet med de unge er kommet mere i gang: Spørge om der er nogle 
unge, der vil hjælpe. Feks med Instagram og hjemmeside 

Kl. 20.30. 
Fælles møde 
med 
Lokalrådsformæ
nd 

FÆLLESMØDE 
Fælles møde for lokalråd, bylaug og 
borgerforeninger.  
Fokus på hvad er klyngen, 
berøringsflader og samarbejde. 
Fortælle om klyngens strategi (hvor 
langt er vi nået) og at vi i fællesskab 
er stærkere. Fokus på at ’varme op’ 
til årsmødet, hvor klyngen endeligt 
bliver etableret. Og hvor der er 
mulighed for at de kan deltage. 
Til fællesmødet skal datoen for 
Årsmødet være fastlagt. 
 
Sende invitation >> ringe op hvis vi 
ikke hører noget. 
 
ÅRSMØDET 

Møde med 
formænd for 
lokalrådene, 
bylaug og 
borgerforening
er.  

Styregruppen mødes den 16.   september kl. 19.00, på Fuglebjerg bibliotek 
for at planlægge både fællesmøde og årsmøde 
 
 
Annie booker lokalet:  
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Derudover skal der afholdes et 
årsmøde, hvor 
koordinationsgruppen etableres. 
Afholdelse af det sidst i oktober 
 
 

 
Kl 20.45 
Status og de 
næste skridt 
 

 
STATUS 
 
Initiativgrupper: 

 Fugleby 

 Ansøgningen til Mødestedet 

 Unge i Landsbyklyngen 
 

Status på besøget i landsbyklyngen i 
Ringsted. Tidligere aftalt: 10 eller 
onsdag den 11.sept, kl 16.30. Mødes 
foran biblioteket i Fuglebjerg kl 
15.45. Bent skriver til alle vedr. tid 
og sted 
 
Logo: ML har sat Tanja og Lise 
Grønbæk fra DGI i forbindelse med 
hinanden vedr. betalingen for logoet 
 
Grønbrohallen: ML aftaler 7 timers 
arbejde for dem. Det sker inden 
31.10.19. ML er i dialog med Jan 

 Fuglely: Der bygges videre. Kører to gange til i 2019 og så startes op til 
foråret 2020. 
 
Invitere skoler og børnehaver ned til Fuglely – vidensafrunding for året?  
 
Mulige samarbejdspartnere: 
DN Næstved: https://naestved.dn.dk 
Eller Kirsten og Charlotte, der var involveret i sankesti-projektet. 
Kontaktinfo: 
https://www.dropbox.com/s/2jacckmcjqjpip4/Initiativgruppe%20Sankesti.
doc?dl=0 
 
Mette hører Vej & Park om muligheden for en skraldespand (eller 
skraldespandsfunktion). Adressen er Falkevej 27. Mette tager kontakt til 
pensionistforeningen Fuglebjerg om de evt. vil sætte skraldespande ud til 
vejen som frivilligt arbejde. Spanden skal nok låses fast. Etablering af 
kontakt mellem pensionistforeningen og Vej & park 
 
Ml fortalte at ansøgningen er sendt. Alle dokumenter ligger i dropboksen 
 
Unge: Filmworkshop: 16 deltagere med stor interesse. Bent fortalte at det 
er nu, de unge skal komme på banen. Fernisering: slut september 

https://naestved.dn.dk/
https://www.dropbox.com/s/2jacckmcjqjpip4/Initiativgruppe%20Sankesti.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jacckmcjqjpip4/Initiativgruppe%20Sankesti.doc?dl=0


LANDSBYKLYNGEN LANDET MELLEM BYERNE 
DAGSORDEN TIL Styregruppemøde 
DATO: 5. September 2019 
DELTAGERE: Mette, Grethe, Thyge, Kim og Annie, Henning, 
AFBUD: Bent – er til møde med de unge 
REFERENT: Marie Louise 
ORDSTYRER:  
 

 5 

Kure. Og gruppen ved, at 
landsbyklyngen gerne vil samarbejde 
 

Skal filmen med til årsmødet? Og få inviteret de unge med, så de oplever 
at blive hørt og involveret. Kunne være fint hvis filmene kunne vises på 
klyngens facebookside – med tilladelse fra de unge 
 
Der er en aftale med besøg i landsbyklyngen tirsdag den 10. sept kl 17.15! 
Kører kl 16.30. Der skal tages kage med. Thyge laver sanwich til 6 personer. 
Kim tager vand og øl med. 
 
Betalingen af logo er i gang 
 
Marie Louise er i dialog med Grønbrohallen 
 
Sneslev er i gang med et projekt omkring gadekær og arealerne omkring. 
Kommunen er i gang også med at hjælpe dem i gang. 
 
 

Kl 20.50 
Redskaber 

Overblik over landsbyklynge-
redskaber som I får inden den 16. 
september:   

 Årshjul 

 Handleplanskabelon til 
initiativgrupper 

 Om Landet Mellem Byerne 
(se her) 

 Foruden folderen (aka 
strategiplanen) 

 

 
 
 
 
 

Marie Louise hører Lise ifht. hvad DGI gør ifht. dropboksen, når klynges 
afrundes i september. + Betalingen for hjemmesiden: Hvornår – fra 2020? 
 
Generelt hvordan dropboks sættes op så den ikke påvirker de personlige 
dropboks 
 
Alternativt høre Georg Andersen fra Arløse 

https://www.dropbox.com/s/vcjbkw1v5wr4tuj/Om_LMB.docx?dl=0
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Marie Louise uploader alle filerne i 
dropboksen og sender mail om det. 
 

Eventuelt & 
Næste møde: 
Dato & Emner 

Eventuelt 
 
Næste møder i efteråret 2019: 

1. Styre/koordinationsgruppe
møde – næste mødedato? 

2. Afholde et årsmøde, så der 
kan etableres en 
koordineringsgruppe 

 
Til jeres næste møde: 

 Evaluering af initiativcafe i 
maj og input fra grupperne 

 

 
 

 
  
 
Se oppe under punkt 3. Næste styregruppemøde er den 16. september kl 
19 

 


