
”Klyngemøde” 19. juni 2017 

Til stede: Brian, Jens og Tina 

Meldt fra: Bjarke, Ivan & Øyvind 

Dagsorden/mødeoplæg  

1. Torvedag, var det godt og fik vi noget for det.  

2. Møde med kommunen ang. trafikplanen.  

3. Samarbejde på tværs af alle foreninger.  

4. Sammenhold og fælles vej/interesser.  

5. Løfte i flok.  

6. Klynger af landsbyer 

1) Torvedag – gav ikke nok. Men måske bedre næste år og næste år igen… vi skal vise os flere gange.  

Vi snakker lidt borgermøde – hvad der tiltrækker og ikke. Brian leder os hen til de andre punkter 

2) Brian fortæller om mødet med kommunen – cykelsti fra Tovstrup til Sorring – der er lang sigt. Der 

er en pulje fra trafikplanen, budget til 3,5 mill. Om året. Umiddelbart for få indbyggere i Tovstrup til 

at det ser realistisk ud, siger en fra kommunen til Brian. Men Brian har ikke tænkt sig at give op. Og 

nu leder han os videre til punkt  3 

3-6)  Brian fortæller om klyngesystem. Han faldt tilfældigt over det, ved at være på Real Danias 

hjemmeside. Her ser han at de bl.a. støtter projektet ”Landsbyklynger”. Sammen kan man opnå 

mere…. Det er DGI; Real Real Dania og Lokale & Anlægsfonden, der tilbyder midler til det. 

Man kan få én fra DGI ud og fortælle om det (Carsten) – han vil rigtig gerne ud og holde foredrag 

for lokalrådene (her kunne det være Gjern, Sorring (Tovstrup) og Voel. 

Hvis en landsbyklynge bliver godkendt, får de kr. 500.000,- til at undersøge, hvad der kan gøres for 

området.  

Se et eksempel på en landsbyklynge: http://www.landsbyklynger.dk/projekter/vestrum 

 

Hvordan start vi det her op?  

Vi er nødt til at høre Bjarke, Ivan & Øyvind om de er med på idéen.  

Hvis positivt fra alle, går Brian straks i gang – med forhåbentligt lidt hjælp fra Bjarke (kontakter) og 

Tina bakker op – hvor der evt. er behov. Ansøgningsfrist for de 500.000 er oktober (ingen dato 

endnu). Brian vil gerne at det her kan lade sig gøre at få startet op inden sommerferien.  

Brian frygter at tiden er for knap, hvis vi starter op efter sommerferien, grundet deadline (oktober). 

Det er de sidste 6 klynger der kommer med denne SIDSTE GANG. Altså vi SKAL ha’ det op at køre. 

 

Se også facebooksiden: https://www.facebook.com/landsbyklynger/?fref=ts 

Fra siden: 

Samlet set konkluderer evalueringen af pilotprojekt Landsbyklynger, at landsbyer står 

stærkere……….., så viser resultaterne bl.a. også, at:  

94 % af de deltagende aktører vil anbefale projektet til andre lokalsamfund. 

87 % mener, at projektet har styrket lokalsamfundenes evne til at samarbejde. 

87 procent mener, at projektet har højnet deres evne til at se mere langsigtet på udviklingen af 

lokalområdet. 

http://www.landsbyklynger.dk/projekter/vestrum
https://www.facebook.com/landsbyklynger/?fref=ts

