Styregruppemøde 5. oktober 2015 kl. 19-21 Ryslingehallen
Næste møde er tirsdag d. 3 november kl. 19.00-21.00 november i Kværndrup Forsamlingshus

Deltagere:

Referent:
Afbud
1
Kl. 19
2
Kl. 19.05-19.30

Lars Fredslund, Gislev
Bjarne Dyrhauge Gislev
Frank Andersen, Kværndrup
Gunnar Landtved, Ryslinge
Malene Aastrup, Ryslinge
Dan Jeppesen Gislev,
Jens Peter Jakobsen, Faaborg-Midtfyn Kommune
Lise Grønbæk, lokaludviklingskonsulent v. DGI
A.P. Andersen, Gislev
Velkommen
Etablering af styregruppe
Styregruppens organisering og
opgaver

Styregruppen skal stå i spidsen for samarbejdet i klyngen. Træffe fremadrettede strategiske beslutninger og koordinere indsatserne.

Formand, næstformand og
kommunikationsansvarlig

Formandsskabet – formand og næstformand
planlægger dagsorden i samarbejde med Lise
Grønbæk inden hvert møde.
Styregruppen er under etablering, men der er
stadig plads til flere medlemmer. Det vil være
positivt at tiltrække nogle fra foreningslivet,
fra skoleverden eller forsamlingshusene.
Formandsposten er endnu ikke besat.
Jens Peter Jakobsen er den kommunale repræsentant i styregruppen, han fungerer som
næstformand i styregruppen.
Frank Andersen er styregruppens kommunikationsansvarlige og bindeled mellem styregruppen og kommunikationsgruppen.
Kommunikationsgruppen består pt. af
Frank Andersen
Kristina Limbrecht
Louise Hjortsø
Gruppen holder første møde onsdag 14.10.15

3
19.30-19.50

Forslag til proces
Et forslag til procesplan for det
kommende arbejde.

Lise Grønbæk fremlagde en procesplan (jf.
vedhæftede). Procesplanen er et foreløbigt
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Planlægning af de månedlige
styregruppemøder

værktøj, der beskriver processen og tidsrammerne for de enkelte faser, den justeres løbende.
Der afholdes styregruppemøde den første uge
i hver måned – rullende (I januar bliver det
uge 2, da Lise Grønbæk holder ferie i uge 1 )
Møderne afholdes fra kl. 19.00-21.00.
Stedet aftales løbende – der vil blive udsendt
dagsorden inden alle møder.
Tirsdag d 3. november
Onsdag d. 3. december
Mandag d. 11. januar
Tirsdag d. 2. februar
Onsdag d. 2. marts
Torsdag d. 7. april
Mandag d.2. maj
Tirsdag d. 7. juni

4
19.50-20.10

Opsamling fra borgermødet

Styregruppen drøftede de temaer, borgerne
pegede på ved borgermødet. Der var enighed
om allerede nu at arbejde videre med følgende temaer:
Foreninger og samarbejde (Gunnar og Dan)
Fælles og styrket kommunikation (Frank)
Infrastruktur –bredt forstået (Marlene)
Erhverv (Bjarne)
Bosætning

5
20.10-20.45

Dataindsamling


Borgeranalyse



Facilitetsanalyse



Fokusgruppeinterview



Historie og stedbundne
potentialer

Dataindsamlingen har til formål at indsamle
relevante data om klyngen – og derigennem
kvalificere styregruppens fremadrettede arbejde.
Styregruppen arbejder i første omgang med
at kortlægge faciliteter og mødesteder (der er
vedhæftet et bilag, der kan anvendes).
Styregruppen opfordres også til at samle forskellige fokusgrupper/aktører til en snak om
samarbejde i lokalområdet. Lise Grønbæk deltager gerne.
I forhold til spørgeskemaundersøgelse til borgerne, skal der også helst arbejdes videre
med den inden næste møde i styregruppen,
alle er velkomne til at melde tilbage. Lise
Grønbæk drøfter det også med kommunikationsgruppen.

6
20.45-21.00

Eventuelt

Side 2

Under mødet blev der drøftet mangt og meget
som hørte under punktet eventuelt. Hvis der

er noget, der skal føres til referat, må deltagerne gerne vende tilbage.
Punkter til
næste gang

Historie og stedbundne potentialer

Side 3

