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§ 1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Vesterhavsklyngen. 

Landsbyklyngen omfatter de 5 lokalsamfund Staby, Sdr. Nissum, Thorsminde, Husby og 

Madum beliggende i Holstebro Kommune.  

 

§ 2 Formål 

Landsbyklyngens formål er at arbejde for fremme af samarbejdet, skabe en samlet og 

fælles identitet, øget fællesskab samt udvikling af området i forhold til bosætning, 

erhvervsudvikling, fritidsaktiviteter, turisme og andre områder af vigtighed for 

klyngeområdets udvikling. 

Udvikling af området skal ske ved at samle, samarbejde og skabe synlighed. Områdets 

kvaliteter, historie og naturområder skal fremhæves så området er og fremstår 

attraktivt i egen og andres bevidsthed og udgør en samlende enhed, som står stærkere 

end de enkelte områder hver for sig. 

 

§ 3 Formålet søges opnået gennem 

Formålet skal opnås ved: 

• Opbygning af fællesskaber og netværk på tværs af landsbysamfund til gavn for 

udviklingen af det samlede område. 

• At etablere og fordele aktiviteter og faciliteter, så området arbejder og fremstår 

som et stort fællesskab. 

• At skabe sammenhold og identitet for området samt sikre at information udadtil 

gennemføres så det får størst mulig effekt for det samlede område.  

• At samarbejdet og indsatsen bygger på en vision og en strategi, som tages op til 

revision mindst hvert andet år. 

• At påvirke myndigheder og andre vigtige organer ved at deltage proaktivt og 

engageret i planlægning og udvikling af interesse for området. 

 

§ 4 Medlemskreds 

Alle personer over 16 år bosiddende i Landsbyklyngen kan blive medlem og har dermed 

stemmeret til generalforsamlinger samt er valgbare til foreningens bestyrelse. 

Herudover har alle foreninger, sommerhusejere, erhverv og institutioner, som er 

hjemhørende i Landsbyklyngens geografiske område, mulighed for at være medlem af 

foreningen.  

For at blive medlem skal den enkelte udfylde en indmeldelsesblanket. 

Indmeldelsesblanket kan udfyldes i forbindelse med Generalforsamlinger og andre 

klyngearrangementer. Herudover kan indmeldelsesblanket rekvireres ved bestyrelsen 

for klyngesamarbejdet samt evt. via web-formular.  
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Medlemskab løber indtil det opsiges skriftligt på mail til formanden for bestyrelsen for 

klyngesamarbejdet eller ved foreningens generalforsamling.  

Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens 

opfattelse modarbejder foreningens formål eller med forsæt bringer landsbyklyngen i 

miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i Bestyrelsens beretning på først 

kommende generalforsamling. Såfremt det ekskluderede medlem ønsker det, kan 

eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som med simpelt flertal kan omstøde 

bestyrelsens beslutning om eksklusion.  

 

§ 5 Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 7 personer. Bestyrelsen sammensættes med et medlem fra hvert af 

de 5 lokalsamfund samt to medlemmer valgt direkte på generalforsamlingen. Disse 

vælges for en to årig periode. Lokalsamfundet udpeger selv deres repræsentant til 

bestyrelsen samt deres suppleant. Der henstilles til, at dette valg foretages for en 2 årig 

periode. Suppleanterne sidder ikke med i bestyrelsen men træder til, hvis det siddende 

bestyrelsesmedlem er forhindret. Hvis et valgt medlem og ligeledes denne suppleant 

ønsker at udtræde af bestyrelsen før tid kan det pågældende lokalsamfund udpege et nyt 

medlem.  

Hvert lokalsamfund er repræsenteret ved: 

Staby: Aktiv Staby 
Husby: Husby Sogneforening 
Sdr. Nissum: Sdr. Nissum Borger- og Idrætsforening 
Thorsminde: Thorsminde Borgerforening 
Madum: Madum forsamlingshus 
 
Ovennævnte benævnes herefter ”moderforeninger”.  

De to medlemmer, som vælges direkte på generalforsamlingen, skal blot være i 

medlemskredsen. Der vælges 1 suppleant til de direkte valgte bestyrelsesmedlemmer.  

Bestyrelsen mødes min. 4 gange årligt.  

 

§ 6 Høring i lokalsamfundene 

Det enkelte medlem fra de 5 lokalsamfund kan kræve, at bestyrelsens beslutninger 

sættes i bero for at det enkelte bestyrelsesmedlem skal kunne konsultere det 

lokalsamfund indtil næste bestyrelsesmøde, hvor der endeligt kan stemmes. 

 

§ 7 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes 

hvert år sidste onsdag i april måned. Indkaldelse til Generalforsamling sker ved opslag 

på Vesterhavsklyngens hjemmeside samt evt. pressemeddelelse og Facebook eller andre 

relevante medier. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel.  
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Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller af en af 

moderforeningerne og skal ske på samme måde som til ordinær generalforsamling.  

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Indkomne forslag skal offentliggøres på Landsbyklyngens hjemmeside senest 4 dage før 

generalforsamlingen.  

Stemmeret kan alene udøves ved personligt fremmøde. En person kan sidde med flere 

stemmer såfremt vedkommende både repræsentere sig selv og en virksomhed og/eller 

en forening, som har stemmeret. I sådan et tilfælde skal personen kunne fremvise at 

denne har tegningsret for den enhed der stemmes for. Der kan således – uanset hvem 

der stemmes for – ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Generalforsamlingens dagsorden skal som min. indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Bestyrelsens beretning for det foregående år. 

4. Fremlæggelse af godkendelse af regnskab. 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget. 

6. Indkomne forslag. 

7. Fremlæggelse af strategi for Landsbyklyngen. 

8. Valg til bestyrelsen og præsentation af bestyrelsesmedlemmer udpeget af 

moderforeningerne. De direkte valgte bestyrelsesmedlemmer er medlem for to 

år af gangen og der vælges således en hvert år. Det første år vælges dog to, hvor 

den ene vælges for et år og den anden for en 2 årig periode.  

9. Valg af suppleant. 

10. Valg af revisor. 

Samtlige personvalg foregår på forlangende skriftligt.  

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Hertil dog undtaget 

ændring af vedtægter samt ophør af foreningen jf. §§ 11 og 12.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv og skal som minimum bestå af en formand, en 

næstformand og en kasserer. 

 

§ 8 Kontingent 

Foreningen er som hovedregel kontingentfri. Moderforeningerne indbetaler frivilligt 

kontingent og indstiller alle enkeltpersoner til at indbetale 50 kr. om året.  

Såfremt der er behov for det kan foreningen anmode moderforeningerne om et årligt 

tilskud. 

 

§ 9 Ledelse, tegningsregel og hæftelse 

Foreningens daglige ledelse består af bestyrelsen.  
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Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.  

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i hans/hendes fravær ledes 

forhandlingerne af næstformanden.  

Der føres protokol over bestyrelsesmøder og bestyrelsesbeslutninger. 

Bestyrelsen kan frit nedsætte udvalg og arbejdsgrupper. 

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden. 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.  

Køb og salg af fast ejendom skal til enhver tid godkendes af generalforsamlingen.  

Landsbyklyngen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Foreningens 

medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for 

de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med den 

respektive formue.  

 

§ 10 Regnskab og revision 

Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.  

Foreningens kontante kassebeholdning skal begrænses mest muligt og skal til enhver tid 

kunne dokumenteres.  

Regnskabsåret følger kalenderåret.  

Revisionspåtegnet regnskab kan ved henvendelse til bestyrelsen fremvises senest 8 dage 

før generalforsamlingen.  

 

§ 11 Ændringer af vedtægter 

Ændring af vedtægter kan ske på en generalforsamling. Ændringer er vedtægterne 

kræver vedtagelse med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.  

Såfremt der på generalforsamlingen opnås flertal for en vedtægtsændring, men dette 

flertal ikke udgør mindst 2/3 af de afgivne stemmer, kan ændringen, på en efterfølgende 

generalforsamling vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmer. 

Den efterfølgende generalforsamling skal være afholdt senest 2 måneder efter den 

generalforsamling hvor forslag til ændringer blev behandlet første gang.  

 

§ 12 Opløsning af Landsbyklyngen  

Opløsning af Landsbyklyngen kan kun ske ved beslutning på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger og kræver mindst 2/3 af de fremmødte stemmer på hver 

generalforsamling.  

Disse to generalforsamlinger skal indkaldes på sædvanlig vis og skal afholdes med højst 

2 måneders mellemrum.  
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Ved opløsning skal evt. aktiver anvendes til aktiviteter og tiltag, som ligger inden for 

formålet i nærværende vedtægter. 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den. 4. april 2018. 

 

 

__________________________________________________ 

Bjørn Albinus 
Dirigent 


