
TIDSLINIE 2020 MENATEKET

August 
2020

• Alle bilag vedr 
MeNaTeket 
sendes til 
forvaltningen

September 
2020

• Bevilgning 
Rebild10 mio 
kr kommune 

Oktober 
2020

• Procces med 
WSP/Orbicon 
vedr 
udearealer, p 
pladser og 
regnvands 
håndtering  m 
deltagelse af 
brugergrupper 

November 
2020

• Proces startes 
med 
byggerådgiver 
vedr 
eksisterende 
forhold inkl 
vedr forhold 
omkring energi 

December 
2020

• Fundraising 
aktiviteter



TIDSLINIE 2021 MENATEKET

Februar 2021

•ERIK arkitekterne og Harde 
Larsen er færdige med 
deres rapport vedr de 
tekniske forhold

•15/2-21 Først online møde 
med Fundraiser

Marts 2021

•24/3-21 Skrive Workshop 
med fundraiser – materiale 
samles og renskrives til 
fundraiser fra marts til juni. 
Det juridiske omkring grund 
og organisering skal være 
helt på plads inden fonds 
ansøgninger kan laves
•29/3 Orbicon er færdige 
med deres rapport vedr 
regnvandshåndtering, p 
pladser og udearealer  

•Mail til forvaltning vedr. 
Rebild kommunes rolle i 
forhold til p pladser 

April 2021

•Proces mhp at få opdateret 
etableringsudgifter
•Planlægning af indsamling 
aktiviteter

•19/4 svar fra KFU  
indkalder til møde (i maj)

•Møde med Børne og unge 
forvaltningen i Rebild 
kommune vedr 
Makerspace/MeNaTek 
Værkstedet - Villumfonden

Maj 2021 

•11/5-21 Online møde med 
KFU Lotte Worup, Mads 
Rasmussen samt Jes Casper 
Mortensen og MeNaTek 
gruppen omkring p pladser 
regnvand, klimasikring.

•Møde med BU forvaltningen 
vedr Makerspace/MeNaTek 
Værkstedet – Villum fonden

Juni 2021

•3/6 Diaglog møde med 
politikere fra KFU 
•Status møde med 
fundraiser – afventer 
processen, der er sat i gang 
mellem advokat fra 
Hjulmankaptain og Rebild 
kommunes jurister giver 
afklaring omkring 
organisering. 

•21/6-21 Online møde med 
Advokater HjulmanKaptain 
mhp de juridiske forhold, 
som skal være afklaret 
førend, der kan sendes 
fondsansøgninger (proces 
kører mellem Advokat og 
Rebild kommune i lang tid 
først møde bliver først 
primo september 2021–
kommunen rykkes flere 
gange og proces afsluttes 
først 11/2-22 



TIDSLINIE 2021 MENATEKET

Juli og August 2021

•Proces med Alkymedia 
mhp fremstilling af video 
om projektet
•2/7-21 Onlinemøde 
Rebild kommune vedr p 
pladser og klimasikring –
afventer referat

September 2021

•Optagelse af film og 
billeder til video 
•Fundraising: Mht 
Prospekt Arbejdes med 
det grafiske udtryk imens 
vi venter på proces med 
Rebild kommune vedr 
organisering og de 
juridiske forhold

•Indsamlingsaktiviteter 
Bierfest, loppemarked og 
salg ved div 
arrangementer 

•22/9 referat fra Møde 
vedr p pladser osv d 2/7 
modtages. 

Oktober 2021

•Onlinemøde med 
Advokater vedr stiftelsen 
af erhvervsdrivende 
fond.
•Møder omkring 
indsamling til 
projektprocessen   

November 2021

•Foredrag omkring 
MeNaTek projektet
•Div arbejde vedr 
Erhvervsdrivende fond 

•Projektudvikling vedr 
MeNaTek værkstedet 

December2021

•Fundraising aktiviteter



TIDSLINIE 2022 MENATEKET

Januar 
2022

•Prospektet 
gennemgår 
korrektur – der 
skal arbejdes med 
illustrationer, 
faktaboxe , layout  

Februar 2022

•Fundraising 
aktiviteter til 
projektproces for 
foråret 2022 
planlægges 

•Verdensmål 
proces startes

•Svar Fra 
Advokater om at 
de nu har fået 
svar fra Rebild 
kommune vedr. 
det juridiske og 
organiseringen er 
hermed på plads.

Marts 2022

•Arbejde med 
Makerspace 
visualiseringer og 
beskrivelse ( LOA 
og LAG 
Himmerland 
fonde) 

April 2022

•Verdensmål 
proces

•Møde med Ann 
Ritman vedr LAG 
midler

Maj 2022

•Diaglog møde 
med politikere fra 
KFU 

• 18/5Møde med 
Rebild kommunes 
fundraiser –
tilbagemedlinger 
på Prospekt mhp 
efterfølgende 
proces

• Indsamlings 
aktiviteter i byen 



TIDSLINIE 2022 MENATEKET

Juli og August 
2022

• Igen Rettelser af 
Prospekt efter 
korrektur 

• 10/8 møde med KFU

September 2022

• Rettelser af tekst i 
prospekt mhp 
Downunder 
elementer 

• Indsamlingsaktiviteter 
Bierfest mm

• 27/9 møde med 
Fundraiser som 
godkender Prospektet 

Oktober 2022

• Arbejde med 
Hjemmeside og plan 
for proces med fonde

November 2022

• Arbejde med at 
uddybe punkter til 
LOA

• Studietur til Lemvig og 
Balling

December2022

• Planlagte fundraising 
aktiviteter

• Møde med LOA


