
Referat fra møde ”Talerør” den 1-4-2019 
Tilstede: Hanne, Dorte og Kirsten, Afbud fra Thorbjørn 
 
 
Brev til foreningerne: 
 
På mødet d.5.marts om min landsby app. blev en lille gruppe bestående af Dorthe fra Kunst i Klejtrup, 
Kirsten fra Borgerforeningen, Thorbjørn fra KIF og Hanne fra Klejtrup Aftenhøjskole nedsat mhp at være 
talerør til Viborg kommune. 
Dorthe, Hanne og Kirsten har mødtes og telefon kontakt til Thorbjørn. Vi er blevet enige om, at vi er for få 
til at kunne beslutte noget på mange foreningers / byens vegne. 
 
Følgende er uddrag fra samarbejdsaftale mellem Viborg Kommune og x-foreninger: 
Viborg kommune ønsker at understøtte bæredygtig udvikling i lokalsamfundene i samarbejde med de 
enkelte lokalområder og herigennem styrke og udvikle det lokale demokrati og borgerinddragelsen, værdien 
af lokale styrkepositioner, ildsjæle og aktive borgere. 
Kommunen vil derfor understøtte, at alle lokalområder har et lokalt talerør, som inkluderer alle, der vil være 
aktive og gøre visioner til virkelighed for lokalområdet. Formålet med denne samarbejdsaftale er 
forpligtigelser talerøret og kommunen har overfor hinanden. Læs mere på Viborg kommunes hjemmeside. 
 
Vi blev enige om, at vi vil forfatte et brev til alle foreninger, spørge om der en et par stykker mere der har 
lyst til at deltage i gruppen, med svarfrist, eller tænker vi, at vi har fået mandat til at kommunikere med 
kommunen. Vi vil spørge kommunen om de evt. vil deltage i noget, vi arrangerer til byfesten. Kirsten sender 
brev til kommunen. Se brev vedhæftet. 
 
Ang. Min Landsby App. Kirsten har søgt om 5000 kr. fra Hobro Sparekassefonden, vi får svar efter 9-4-19. 
Pengene skal bruges til opstart møde om Appen den 25-4 kl 19 i Centret. 
Der bliver sendt et brev ud til alle foreninger om de vil være med i betalingen, evt mod at få en 
reklameboks i en måned, om de ca. kan sige et antal deltagere til mødet.  Brev kommer ud til påske når vi 
har fået materiale fra Heino.  Regning fra Min Landsby App var medregnet mons, det bliver nu rettet. 
 
Alle i gruppen er enige om, at vi skal være åbne om alt vedrørende vores arbejde i gruppen, at referater og 
nyt fra os skal ud på Appen, Klejtrup info og arrangementer i Klejtrup, Jens Kolind har lovet at lægge det på. 
 
Ref. Kirsten 


