
     

 

Referat 35  

Styregruppemøde mandag 6. juli 2020 kl. 18.30 

Mødested Lem Kulturhus 

1. Godkendelse af referat fra 2. mar. 2020    
 GODKENDT 

2. Bordet rundt – kort om tiden siden sidste møde og gerne nye initiativer 
Vejby: Vikingefund 
Håsum: Arbejder stadig på Naturpark Håsumhus, Håsum Marked er ikke aflyst endnu, afgørelse 
medio august. 
Ramsing: Bibliotek, nyt tag på skole, Borgerforening fået mobilepay, Renovering bypark. 
Lem: arbejder på Lokaludvalgs plan evt med Klynge. rengøring af Hvilshøj 15 pers. deltog, 12 aug. 
tur til Hostrup strand, 16-17 aug. cykeltur turistforening,  
Bustrup:projekt Håsum gl.skole er sat på pause, 16 aug. Herregårdens dag. 
Klynge: Kickstarter uddannelse motions motiveret, Aksel og Anders 

3. Vandreture i efteråret 2020?? Snd.Lem enge gåtur med Bustrup. 
4. Nye datoer for de udsatte foredrag med Michaela Thomsen i Ramsing og om borgen Kristina 
i Vejby. 

Michaela Thomsen; Ramsing Forsamlingshus onsdag d. 30 sept. kl.19.00 
Lars Novrup Frederiksen; Vejby Forsamlingshus onsdag d. 28 okt. kl.19.00 

5. Dato for afholdelse af klyngens generalforsamling Lokalarkiv Ramsing 13 aug. kl. 19.00 
6. Invitation fra DGI`s sekretariat ved Lise Grønbæk: (Jens Knudsen, Anders) dette tages op 
senere.  

Kære frivillige i en landsbyklynge   

Vi håber at vi er på vej ud på den anden side efter Corona – og glæder os til at vi igen må forsamles. Vi har 
udskudt vores Netværksdag og nu prøver vi med en ny dato i efteråret.  

Vi glæder os over endnu engang at invitere dig og flere andre frivillige til Netværksdag for landsbyklynger. På 
netværksdagen giver vi jer mulighed for at dele erfaringer, få ny inspiration og danne netværk.  

Netværksdagen bliver lørdag d. 26. september kl. 09.30-15.15 på Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 
Middelfart.  

Det er gratis at deltage for op til 3 frivillige fra hver klynge – så send endelig videre ud i netværket.  

Transportudgifter er for klyngens egen regning.  

Programmet er vedhæftet i mailen her - og tilmelding foregår via linket: 

http://events.dgi.dk/start.aspx?an=202000000255 

http://events.dgi.dk/start.aspx?an=202000000255


Tilmelding senest d. 1. september - vær opmærksom på, at der er begrænsning på antal deltagere på flere af 
workshopsene (så først til mølle.. 😊) 

På vegne af Sekretariat for landsbyklynger  

Venlig hilsen Lise Grønbæk 

Tlf.: 40 19 87 41       www.landsbyklynger.dk  - se vedhæftet program 

7. Referat fra mødet med foreningerne ikke udsendt endnu. På sidste møde aftale vi, at det 
skulle udsendes sammen med indbydelse til et møde i efteråret, hvor vi sætter fokus på nogle af de ideer, 
der fremkom på møde. En lille gruppe nedsættes til at lave forslag til dette møde. 

Forenings møde mandag d. 16 nov. kl. 19.00 punkt til næste møde, Aage sender referat fra sidste 
møde inden. 

8. Efter mødet Hardy Brunsgaard og Christian Vad Holm i Lem har Hardy Brunsgaard har 
inviteret Svend og Aage til møde 17. juni. Andre inviterede var Aage Staun, Mogens Høstgaard, Steen 
Reinholdt og Torben. Alle deltagere roste initiativet og på mødet vedtoges, at man ville forsøge at finde en 
repræsentant fra alle lokalområder for at skubbe arbejdet i gang 

 
Hardy Brunsgaard har efterfølgende kontaktet Ann Amnitsbo vedrørende et møde naturparkrådet i 
sep. med det mål at få en redegørelse om, hvad der sker i rådet og en drøftelse af projektets 
fremdrift. Næste møde hos Aage Staun er 17. aug. Et godt resultat af mødet med de to på sidste 
møde.Orienteret  

 
9. Nye projekter og indsatsområder: 

 
a. På sidste møde tale vi om at få lavet en mailliste – evt. få lov af andre lokale foreninger til at 
sende meddelelser ud på disse foreningers lister. Aage deltager i Kulturnetværkets generalforsamling 1. juli. 
Her stilles spørgsmålet til dem, om foreningerne i Lem har en mailliste, og om klyngen må benytte eller få 
de forskellige foreninger til at videres sende meddelelser fra klyngen om fx foredrag, ture og andre 
arrangementer 

dette kan ikke lade sig gøre( datalovgivning) 
b. Nyhedsbrev/ny skrivelse til borgerne i området – fx lidt kalendernyt, artikel fra området, 

nye ideer mm. Dette for at gøre klyngen kendt blandt flere – det kan sammenlignes lidt 
med Lihme Bladet – dog ikke trykt. 
opdater` hjemmeside, udgift godkendt.. 
Min Landsby apps. møde herom, 25 aug.kl 19.00 Rødding forsamlingshus. 
Opfordrer foreningerne til at sende materiale til Sydvest Salling.Korte indslag Facebook, 
lange til hjemmesiden. 
Infostander stor i Håsum (gennemkørsel), Mindre i andre byer (samlingspunkt) 

 
c. Foredrag fra Aarhus Universitet – streamet? Kan lade sig gøre i Lem, kommer ikke i konflikt 

med Lihme, 
Jens prøver Naturpark projekt punkt? 

d. ?? 

 
10. Evt. – ny dato Nyt møde, Bustrup 3. aug.kl 18.30 

 

 

http://www.landsbyklynger.dk/

