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Bestyrelsesmøde den 17. februar  2020 
Punkt Drøftelse Opgave 

1. Valg af ordstyrer Frederik Madsen er valgt  
2. Godkendelse af referat Referat godkendt  
3. Besøg fra Byens bil Arne fra byens bil fortæller om selskabet. 

- Månedligt medlemskab 
- Priser inkl. brændstof, fra 2,60 kr km, hvis 

man er medlem. 
- Bilgaranti ved planlagt kørsel indenfor 2 

dage 
- Det koster ca. 30.000 kr. (+ moms) at få en 

bil op at stå. 
- Etablering vha. sponsorater, for at hjælpe 

med etableringsomkostningerne.  
Sponsorer kan evt. være: Kommunen, 
lokale erhvervsdrivende, lokale 
foreninger.  

- Sponsorer kan få reklame på bilen. 
- Den øvrige drift står Byens bil for 

(vask/rengøring, dækskifte/service osv.). 
- Der er løbende dialog om hvad der skal til 

for at holde økonomien/bilen kørende, 
det er under tiden nødvendigt at indhente 
yderligere sponsorater løbende. 

- Kører man under 15.000 km om året, kan 
delebil være et godt alternativ til egen bil. 

- Der er forskellige pakketilbud for 
medlemmer, f.eks. et Ferie/ugetilbud på 
1000 kr for en uge, inkl 300 km. 

 

4. Opfølgning på sidste 
møde 

a. Dagsorden og 
referater på 
hjemmesiden 

b. Kalender 

a. De er nu på hjemmesiden, fra sidste møde. 
 
b. Formanden beretter at de fleste foreninger nu 
er begyndt at bruge kalenderen ret flittigt. 

 

5. Kort orientering fra 
grupper (2-3 min pr. 
gruppe) 

a. Økonomi 
b. Ungegruppen 

(tages under pkt. 
7) 

c. Kommunikation 
d. Mobilitet 
e. Kend din Klynge 
f. Turisme 
g. Aftenskolen Vest 

for Ulfborg 

a. Peer orienterer om økonomien 
 
b. Se pkt. 7 
 
c. Har møde næste tirsdag d 25. februar. 
 
d. Niels sørger for at få en endelig aftale i stand 
med Commute til næste møde. 
Bestyrelsen er enige om at vi gerne vil have en bil 
op at stå fra Byens bil, men det skal undersøges 
hvor behovet er størst, for at finde ud af hvor den 
skal placeres. Det skal bestyrelsesmedlemmerne 
hjem og forhøre sig om. Derudover skal der 
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h. Staby projekt 
vedr. 
kloakseparering 
(Hanne hvis der 
er noget at 
referere) 

 

naturligvis findes ud af om foreningerne er med 
på at finde/give sponsorater. 
 
e. i.a.b. 
 
f. Peer fortæller at der er generalforsamling i 
turistforeningen 30. marts kl 1900 på kontoret i 
Vedersø klit. Det foreslås at vi i 
Vesterhavsklyngen finder en repræsentant som 
vil stille op til turistforeningens bestyrelsen. Ivan 
stiller op, Frederik deltager også. 
 
g. Ivan orienterer om hvem der sidder i den nye 
bestyrelse og hvordan den har konstitueret sig 
(Ivan Nielsen: formand, Kirsten Kyndi: Kasser, 
Sanne Sand: Sekretær) 
 
h. Hanne fortæller der har været borgermøde og 
at der er møde igen snart. 

Fokusemner   
6. Møde med 

borgerforeningerne d 27. 
februar 

a. Gennemgang og 
diskussion af 
dagsorden 

b. Praktisk 

a. Morten gennemgår sit forslag til dagsorden, 
tilføjet bliver et oplæg om Byens bil. 
b. Staby sognegård er udlejet, nyt lokale bliver 
fundet snarest. 
Morten og Kirsten snakker sammen. 

 

7. Ungegruppen 
a. Status på 

aktiviteter 
b. Status på 

byggeprojekt 
c. Malene som 

konsulent -> hvad 
vil vi bruge hende 
til? 

a. + b. Jakob fortæller at de under deres sidste 
besøg i klubhuset konstaterede at det ikke er i så 
god stand: vand ind, mus… 
Der er kun Jakob og Mads tilbage i styregruppen 
og huset bliver næsten ikke brugt. 
De overvejer om huset skal lukkes helt ned. 
 
Forslaget var i høringsrund, bestyrelsen drøfter 
husets fremtid endeligt på næste møde. 
 
Formanden lægger op til at vi hver især forsøger 
at skabe opmærksomhed om problematikken i 
vores lokalområde. 
 
c. Afventer 

 

d. Evt. Kirsten har på vegne af Thorsminde 
borgerforening spurgt om Vesterhavsklyngen vil 
overtage nogle af borgerforeningens 
forpligtigelser i turismeregi. 
 
Morten bragte op at vi gerne vil have en ny 
repræsentant for Madum i stedet for Helge, 
Hanne har modtaget et forslag på en person, som 
hun vil tage kontakt til. 
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8. Næste møde 26. marts kl 1900 i DagliBrugsen i Sdr. Nissum   
 

 


