SHH Bestyrelsesmøde d. 11.09.2018
Tilstede: Lasse, Kurt & Henrik
Afbud: Sanne, Lone & Niels
Referent: Lasse

Projekt & Finansiering
Ansøgning på kr. 138.000,- til Landsbyforum godkendt af bestyrelsen – sendes til Landsbyforeningen.
Budgetforslag (5-10 mio.) revideres og sendes til Ringsted kommune. Der tages udgangspunkt i forslaget fra
2017 - Finansieringsplanen afventer kommunens tilsagn.
SHH har sammenlignet data fra Søhøjlandets seneste kortlægning og analyse, med den oprindelige
interessent analyse - de parametre vi målte på, viser de samme resultater. Den nye kortlægning er godt
udarbejdet og dækker også en bredere interessentgruppe, hvilket kan åbne op for helt nye perspektiver.

Kommunikation
Det er aftalt med Lars fra Landsbyforeningen at han undersøger muligheden for at SHH kan anvende
samme hjemmeside leverandør / system som Landsbyforeningen – afventer svar.
Den 15.08.18 fremlagde bestyrelsen projektet Perlekæden for idræt, kultur og facilitetsgruppen under
klyngesamarbejdet Søhøjlandet. Der var en god dialog med klyngegruppen og bestyrelsen besluttede
efterfølgende at fortsætte tilretningen af projektbeskrivelsen, så det tydeliggøres hvordan projektet
understøtter en landsbyklynge i den nordlige del af Ringsted kommune.
Klyngetanken danner en del af projektgrundlaget for Perlekæden og initiativgruppen til Jystrups deltagelse i
Landsbyklyngen Søhøjlandet, er et output fra projektarbejdet og dialogen med Oliver Vanges fra Lokale- &
Anlægsfonden. Der skal følges op med Oliver (LOA).

Aktiviteter
Der afholdes møde med kommunaldirektør for børne- og skoleområdet Gitte Løvgren, skolecenterchef
Jesper Jørgensen, samt projektets hovedinteressenter, onsdag den 21. november. Derefter skal der
arrangeres et stormøde på Søholmskolen.
Bestyrelsen har meddelt Søhøjlandets styregruppe at vi er klar til at understøtte behovet for udvikling af
klyngens faciliteter indenfor uddannelse, kultur, fritid. Styregruppen har meldt tilbage at de ikke er i stand
til at prioriterer facilitetsgruppens input på nuværende tidspunkt og der først skal skabes et netværk på
tværs af klyngen, inden de prioritere og igangsætter aktiviteter. Vi er inviteret til at deltage i et fremtidigt
forløb med en DGI-konsulent, der skal kickstarte samarbejdet mellem foreningerne i området – vi ser frem
til at deltage i forløbet.
Lasse aftaler bestyrelsesmøde med Louice Glerup Aner, angående uddybning af Søhøjlandets formål og
organisering samt det videre samarbejde.
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