
Landsbyklynger er et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden og DGI

Stiftende møde i styregruppe og kommunikationsgruppe - Landsbyklynge 
Ringsted Nord - d.12.februar 2018

Deltagere ved mødet: 

Tommy Johannesen: formand for Søholm hus og Søholm scene 

Leif Gredahl: Jystrup tidligere lokalrådsmand  

Peter Hansen: Vigersted lokalråd 

Kasper Rossing: Tidligere Vigersted lokalråd  

Per Ågård: Vigersted lokalråd

Frank Nielsen: Ringsted Kommune 

Kurt Andersen: Søholm hus 

Lene Lundgren: Aktiv i idræt foreningen i Vigersted

Thomas Lausten: Forretningsudvalg Vigersted idrætsforening og Instruktør i idrætsforening.

Ulrich Hjort Hansen: Haraldsted lokalråd

Laurits Østergaard: Jystrup Landbysforening og lokalråd

Torben Justesen: Formand Jystrup landbyforening.

Finn Andersen: Formand for Fjællebro-Kværkeby egnes borgerforening: Byrådet

Jens Vollmer: Haraldsted

Louise Aner: proceskonsulent

Kommer måske: Dorthe Lau Bakkensen: Formand for Landbyforum og Harald Allindemagle Landsbyforum        

Dagsorden:

 Louise informerer om:

o Opgaver i de hhv. styregruppe, kommunikationsgruppe og borgerinvolveringsgruppe

o Hvad der skal ske i næste fase i projektet

 Etablering af styregruppe, kommunikationsgruppe og borgerinvolveringsgruppe (overvej gerne hjemmefra, 

hvor I har lyst til at lægge jeres kræfter)

 Planlægning af det videre arbejde i styregruppe, kommunikationsgruppe og borgerinvolveringsgruppe.

 Planlægning af det videre arbejde i temagrupper - herunder indkaldelse til de første møder. 

Referat:

Information om projektet, organisering og faser v. Louise Aner

Proces der varer 1½ år. Projektet har været i gang et par måneder. Formålet er at støtte op om en organisering rundt 

om området, klynge Nord og få tiltrukket midler til området. Næste skridt er af kortlægge faciliteter, mødesteder, 

ressourcer og potentialer i området, herunder spørgeskemaundersøgelser og dialogmøder, samt at lave en 

kommunikationsstrategi og opbygge hjemmeside mm. Se vedhæftede power point fra Louise. 
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Etablering af styregruppe, borgerinvolveringsgruppe og kommunikationsgruppe 

Styregruppe: Det blev besluttet, at styregruppen er dynamisk, og at medlemmerne kan træde ind og ud efter behov. 

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at alle 4 områder hele tiden skal være repræsenteret. Styregruppen 

består af: 

Jystrup: Laurits Østergaard

Haraldsted: Ulrik Hjort Hansen

Kværkeby: Finn Andersen

Vigersted: Per Aagaard

Vigersted: Kasper Rossing

Vigersted: Peter Hansen (bindeled til kommunikationsgruppen)

Ringsted Kommune: Frank Nilsen

Kommunikationsgruppe: Det blev besluttet, at en del af de opgaver, der ligger i borgerinvolveringsgruppen til en start

ligger inde under kommunikationsgruppen. Gruppen består af: 

Leif Gredahl, Thomas Lausten, Lene Lundgren, Kurt Andersen, Jens Vollmer (?) og Peter Hansen. Finn prøver at finde 

en til, Ulrich prøver at finde en.

Planlægning af det videre arbejde i styregruppe og kommunikationsgruppe

Frank Nielsen indkalder til første møde i styregruppen, hvor formandskabet etableres.

Louise Aner indkalder til første møde i kommunikationsgruppen.

Planlægning af det videre arbejde i temagrupper

Ved mødet d.21.januar blev der arbejdet i 7 temagrupper. For at gøre det videre arbejde og organiseringen 

overskuelig, blev det besluttet, at en del af disse grupper til en start slås sammen.  

Temagruppe 1: Faciliteter, Idræt og Kultur: Tommy Johannesen, Finn Andersen, Kurt Andersen, Per Aagaard og 

Thomas Lausten indkalder til første møde i gruppen.

Temagruppe 2: Dagligvarer og Bosætning: Laurits Østergaard og Ulrich Hjort Hansen indkalder til første møde.

Temagruppe 3: Natur og Trafik: Peter Hansen, Jens Vollmer og Kasper Rossing indkalder til første møde.  

Temagruppe 4: Erhverv: Torben Justesen foreslog en ny temagruppe. Han og Kasper Rossing finder en person fra 

hvert område, som kan etablere en erhvervsgruppe.


