
Beslutningsreferat Klynge Ringsted Nord d.6.november 2017.

Planlægning af opstartsarrangement

Det blev besluttet at afblæse arrangementet i december og i stedet lave et arrangement i januar, som er 
mere fokuseret på at idéudvikle og rekruttere. 

Det planlægges af afholde arrangementet søndag d. 21. januar eftermiddag og med mulighed for at købe 
aftensmad.

Sted: Vigersted skole og Vigersted Forsamlingshus – Per og Peter undersøger.

Mad: Ulrich undersøger.

Børneunderholdning: Gerlev legepark. Tommy undersøger.

Faglige input: Karsten Blomberg fra DGI samt deltagere i pilotprojekter. Louise undersøger.

Evt. et mere underholdende indslag a la Gintberg. Ulrich undersøger. 

Dorthe og Per tager teten på ansøgning til Temaudviklingspuljen.

Det foreløbige program er flg.:

 Velkomst og introduktion til projektet – hvorfor og hvordan er vi kommet hertil

 Overordnet præsentation af klyngekonceptet ved DGI-konsulent Carsten Blomberg

 Erfaringer fra pilotprojekter – Hvad fik området ud af at være med i projektet? Hvad var områdets 
fokus? Hvad var de største succes’er? Hvad var de største udfordringer? – 2 ambassadører fra 
pilotprojekter

 Workshop – inddragelse af borgerne, idé generering, nedsættelse af arbejdsgrupper

 Afrunding – næste skridt 

Parallelt med eftermiddagens program vil der etableres lege-land for børn ved Gerlev Legepark.

Efter workshop afholdes fællesspisning i Vigersted Forsamlingshus – der ansøges ikke om støtte til spisning.

Vision

Der var enighed om, at de tre bud på visioner, indeholder de samme pointer og elementer. Peter arbejder 
videre med at formulering af vision. 

Kommunikation

Peter arbejder videre med visionen og en pressepakke, som kan bruges både ift. lokale medier og 
samarbejdspartnere. Peter sender det rundt til kommentering. 



Når pressepakken er klar, tager alle kontakt til diverse lokale foreninger og bestyrelser, herunder 
skolebestyrelser, DGI og menighedsråd. 

Tommy arbejder med facebookgruppe og hjemmeside.

I januar husstandsomdeles en folder om projektet og om opstartsmødet. 

Vi forsøger at få lokale aviser til at omtale projektet i december og igen en uge før opstartsmødet.

Partnerskab Skjoldungernes Land

Det besluttes at afvente til der er etableret styregruppe og diverse arbejdsgrupper. 


