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Terndrups by hjemmeside
Vi har fået opdateret oplysninger på Terndrup by hjemmeside.
Se resultatet her:
http://www.terndrupby.dk/erhvervsforening/

Borgermøde omhandlende fornyelsesprojekt i Terndrup
Vi vil informerer jer om at I bedes reservere nedenstående dato til det kommende borgermøde som Rebild
kommune vil indkalde til. Mødet vil omhandle områdefornyelsesprojekt Terndrup i Rebild Øst Klyngen og
mødet er den 17 aug. Kl. 19- 21.30 i byrådssalen i Terndrup.
Hvis du vil læse mere om baggrunden for mødet på dette link.
http://bilag.rebild.dk/Dagsordener/Byraadet(2017)/01-062017/Dagsorden(ID1131)/Bilag/Punkt%2089%20Bilag%202%20Reservation_af_midler_til_omraadefornyels
e_2017_Terndrup.pdf

Terndrup by film.
Filmen er færdig og blevet taget godt imod.
Filmen er uploadet til Terndrups By YouTube kanal.
(Den er vist ca. 1600 gange den første uge, hvilket jo er ret vildt)
Se filmen her: https://youtu.be/eIpWlVsSh5Q
Vi har fået lagt filmen på Rebild Kommunes hjemmeside under mange gode grunde og deres Facebook side.
Hvis I skal bruge filmen i en god oplæsning, kan I kontakte Peter Overgaard eller Kim Sørensen.
Vi har også fået filmen om Terndrup by i en speciel udgave (Uden lyd og med flere klips) som vi påtænker
kunne køre på projektoren i Terndrup Idrætscenter en perioder samt evt. infoskærmene rundt omkring i
Terndrup by. Den er lige over 4 minutter, som vi tror vil være en ok længde til Terndrup idrætscenter og
informationsskærme. Så kunne folk stoppe op og nyde de forskellige stunder og aktiviteter som der er i
Terndrup igennem året.
Filmen er udleveret til Terndrup idrætscenter ved Karen Elbæk.
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Information fra Business Rebild.
Der har været afholdt et sparringsmøde for handelsstands- og erhvervsforeninger i Rebild Kommune.
Business Rebild er nu klar med:
•
Infomateriale om Rebildgaven.dk
•
Fået en pris fra webudvikler, og er fundet frem til en organisering af setup.
I Business Rebild har vi gjort os nogle overvejelser ift. regler/etik ifm. om vi som kommunal enhed må
varetage ”private” opgaver og økonomi. Derfor har vi vendt selve organiseringen af Rebildgaven.dk, og er
nået frem til følgende løsning:
•

•

Der nedsættes et sekretariat for Rebildgaven.dk, hvis funktion er at varetage de
administrative/økonomiske dele ift. køb/salg på shoppen samt udbring af varer. Sekretariatet
består pt. af Lisa Kjær (Direktør Spar Nord Støvring), der gerne vil varetage administrationen. Dog
med det forbehold at der også deltager en repræsentant fra hver byområde (Terndrup, Nørager,
Skørping, Suldrup og Støvring) i sekretariatet. Det er nødvendigt at sekretariatet er sammensat,
før I kan inddrage jeres medlemmer i initiativet. I opfordres derfor til at kontakte Kenneth
Søgaard snarest muligt hvis det er noget som har din interesse på deltagelse i sekretariatet.
Business Rebild vil bistå med støtte ift. afholdelse af arrangementer, praktikken omkring
opsætning og udvikling af webshop, markedsføring af shoppen til kommunens virksomheder,
samt hvad der ellers opstår af behov.

Desuden har Business Rebild snakket med webudvikleren på Mariagerfjordgaven.dk og prisen er 40.000 kr.
for at lave en lignende webløsning til os (listeprisen er 50.000 kr.). Realistisk kan webben først være klar
den 1. oktober (se vedhæftede tidsplan i infobrev), hvorfor jeg lige vil gøre opmærksom på, at de største
virksomheder først kommer i spil til næste år.
Business Rebild håber, at I fortsat ønsker at støtte op om det fælles initiativ og vil videreformidle
vedhæftede infobrev om rebildgaven.dk samt give jeres (forhåbentlig positive) tilbagemelding til Lisa Kjær.
Kontakt person ved Business Rebild er Birgitte Frost Larsen.
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Opsætning af skilte ved hoved 507
Vi har rettet henvendelse til vejdirektoratet for at få opsætning af skilte ved hovedvej 507 ud for Terndrup.
Skiltning udføres i samarbejde med Rebild kommune / Business Rebild og Terndrup Erhvervsforening.
Med henblik på at der kommer mere fokus på erhvervslivet i byen.
Skilte ønskes placeres på privatgrund med passende afstand til vejen og i en varighed på 4-6 uger.
Bestyrelsen vil arbejde med dette punkt efter sommerferien.
Herunder kan de omtalte skilte ses.

I ønskes alle en rigtigt god sommer.
På vegne af Bestyrelsen i Terndrup erhvervsforening.

Kim Neumann Sørensen.
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