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REFERAT FRA STYREGRUPPEMØDET D. 11.6.2020 
Deltagere: Klaus Hvidtfeldt Larsen, Hans Ejner Bertelsen, Ellen Philipsen Dahl, Meiner Nør-
gaard, Tore Müller, Rikke Wütz, Torben Gregersen, Arne Kirk, Ann-Sophie Øberg, Dorthe 
Hedensted Lund, Anne Holm Paludan, Maria Kjelds (ref.)

1)                        Godkendelse af dagsorden
  - Godkendt

2)                        Status og præsentation af arbejdsgruppens fremskridt hidtil
        (v. Dorthe Hedensted Lund og Maria Kjelds)

- Med projektet ønskes det at inddrage så bredt som muligt. Projektet skal favne hele Limfjords-
området og således være en port og indgang til hele Limfjorden.
- De øvrige havne på Mors kan også inddrages og på sigt rundt om hele Limfjorden.
- Det kunne være en mulighed at inddrage og skabe faciliteter til Kulturmødet. Det ville være en mulig indtægt 
til centret. 

3)                        Opstart på fondsstrategi
        (v. Anne Holm Paludan)

- Anne orienterede om det begyndende arbejde med at kortlægge mulige og relevante fonde til 
projektet, samt udarbejdelsen af en fondsstrategien fra nu og frem imod efteråret.

- Gitta Malling havde en række fine pointer i forhold til at skaffe fondsmidler, hvor de 3 væsentligste var: 1) 
Åbenhed overfor fondene og at skabe en dialog om projektet. Mange fonde ønsker at blive involveret i pro-
jektets udvikling, så det også afspejler den pågældende fonds værdier og formål. 2) Tag ikke et nej for et nej! 
3) Det er en rigtig god ide at udvælge en frontperson, som kan handle, træffe beslutninger og være klar til at 
ændre i projektet undervejs.

Herudover understregede Gitta hvor vigtigt det er at brænde for sin sag og kunne forsvare projektet. I det 
hele taget er det rigtig vigtigt at holde en løbende dialog med fondene, pleje det netværk som opbygges og at 
orientere før, under og efter projektet. Herunder vil styregruppen undersøge deres egne netværk og mulige 
forbindelser til fonde. 

Internationale samarbejder kan også være værdifulde i fondsstrategien, da det tiltaler mange fonde.
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4)  Tidsplan for de videre arbejde

- En skitsering af tidsplanen for projektet frem over efteråret. Næstkommende styregruppemøde bliver højst 
sandsynligt hen imod september og på basis af hvornår der er væsentligt indhold for et møde. Indtil da vil 
arbejdet foregå på det administrative niveau med at etablere hele projektorganisationen og komme nærmere 
en konkret projektbeskrivelse.

5)  Pressehåndtering

- Rasmus Andreassen inddrages i kommunikation og pressehåndtering. I fællesskab med den administrative 
arbejdsgruppe vil der blive udarbejdet en kommunikations- og marketingsstrategi for projektet, som skal sikre 
et højt informationsniveau omkring projektets fremskridt, de positive historier og de høje ambitioner for 
projektet. 

Strategien vil omfatte sociale medier, pressedækning og andre relevante mediekanaler, nyheds-
breve mm. I projektet arbejdes der på en øget inddragelse af aktører i udviklingen af projektet. Det er vigtigt at 
skabe ambassadører for projektet og især forskningsinstitutioners anerkendelse vil have stor vægt og værdi. 
Et Advisory board vil ligeledes være en vej til at skabe ambassadører for projektet.  Det vil også have stor 
værdi, at styregruppen kommer med en fælles udmelding om projektets fremskridt.  


