
Møde mellem borgerforeningers bestyrelser og Vesterhavsklyngens bestyrelse   
 

Dato: 27-02-2020 

Deltagere: Kurt, Martin & Ivan (Husby) 
Kirsten (Sdr. Nissum) 
Hanne & Peder (Staby) 
Birte & Jesper (Thorsminde) 
Kirsten, Hanne, Frederik, Morten, Ivan 
(Vesterhavsklyngen) 

Sted:  Minbocenteret Thorsminde 

Dagorden & oplæg Se nederst 

1. Velkomst Formanden bød velkommen og orienterede om 
hvad der skal ske på mødet. 

2. Hvad rør sig i de enkelte lokalsamfund (3 
min pr. landsby) 

Husby sogneforening: Har haft travlt med 
konkursen i sognegården. Men det er ved at være 
afsluttet. 
 
Aktiv Staby: Har været meget optaget af 
kloakseparereringsprojektet. De har været 
prøveklud for modellen, hvor Vestforsyning og 
kommunen skal arbejde sammen for at gøre 
denne slags projekter mere effektive, gøre flere 
ting på en gang når der alligevel er gravet og lave 
byforskønnelse samtidig i samarbejde med 
borgerne. Der har været stor opbakning fra 
borgerne i byen. Projektet løber hele 2020 også. 
Den 13-14. marts er der dilletant teater. 
 
Sdr. Nissum: Arbejder på at få en udvendig dør i 
deres handikaptoilet, så det kan blive offentligt. 
De kæmper dog med kommunen. 
De planlægger torvedage til sommer og har lige 
haft et foredrag her for nyligt. De vil også gerne 
have en hoppepude ved multibanen. De mangler 
en badmintontræner til næste sæson. 
De ønskede at vide om Aftenskolen Vest for 
Ulfborg fortsætter programmet som hidtil under 
Vesterhavsklyngens ledelse, det er de blevet 
forsikret om at det gør den.  
 
Thorsminde: Ny bestyrelse, stort set samme 
program. Hunde område. Strandrenser dag 2. 
maj. Byfest samtidig med ThorBeach Triatlon. 

3. Opfølgning fra sidst 
a. Brugermanual 

til hjemmeside 
b. Cykelkort 

a. Hanne er til rådighed til support. 
 

b. Er blevet lagt over til kommunen, som en 
del af Stabys kloaksepareringsprojekt. 
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4. Samarbejde mellem Borgerforeningernes 
bestyrelser og 
Vesterhavsklyngens     
 Bestyrelse. 

 

Formanden kommer med et oplæg omkring hvad 
Vesterhavsklyngen kan bruges til som 
samarbejdspartner, især på store projekter, bl.a. 
på kommunalt plan, som den enkelte forening 
kan have svært ved at løfte. 
Og om vores ønske om en mere fyldig 
kommunikation, f.eks. ved  

a. at stille krav om at den repræsentant 
som foreningerne vælger til 
Vesterhavsklyngens bestyrelse også skal 
sidde i foreningens bestyrelse  

b. eller at man som bestyrelsesmedlem 
repræsenterende en forening i 
Vesterhavsklyngens bestyrelse også skal 
inviteres med til bestyrelsens møder når 
det er relevant. 

Det blev besluttet at pkt. b er det vi ønsker 

5. Vesterhavsklyngens synlighed i 
lokalområderne 

Hvor synlige er vi?  
Synlige nok? 
Ikke umiddelbart, men nyhedsmailene bliver 
læst.  
Der stilles forslag om at der skrives et kort 
nyhedsopslag efter hvert bestyrelsesmøde, så 
dem er abonnere på nyhedsmailen får at vide at 
der nu har været møde. 
 
Kalenderen virker ok efterhånden, men der er et 
ønske om at man også kan dele nyheder 
foreningerne imellem, så noget man skriver på 
sin egen hjemmesider umiddelbart kan ”suges” 
over på Vesterhavsklyngens hjemmeside uden at 
man skal skrive oplægget begge steder. 
Det kunne være fedt, hvis alle foreningerne kører 
på samme system og at foreningernes 
hjemmesider tilsammen danner indholdet på 
Vesterhavsklyngens hjemmeside. 
 
Der opfordres til at de forskellige foreninger gør 
en indsats for at finde folk der vil bidrage med 
fortællinger og gode historier fra de forskellige 
foreninger og landsbyers arrangementer til 
Vesterhavsklyngens hjemmeside. 
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Dagsorden 

19:00  1. Velkomst 

19:05 2. Hvad rør sig i de enkelte lokalsamfund (3 min pr. landsby) 

19:20 3. Opfølgning fra sidst 

a. Brugermanual til hjemmeside 
b. Cykelkort 

 

19:25 4. Samarbejde mellem Borgerforeningernes bestyrelser og Vesterhavsklyngens     
     Bestyrelser. 

6. Fællesarrangement Vi kunne godt tænke os at nedsætte et udvalg til 
planlægning af et familiearrangement for hele 
klyngen. 
 
2 pers fra hver forening og 2 fra 
Vesterhavsklyngens bestyrelse. 
 
Festudvalg: 
Morten og Jakob fra VK 
Andre foreninger, tilgår indenfor 14 dage. 
 

7. Ungehus Formanden orienterer om Ungehus-projektets 
tilstand. Der er dalende interesse og 
styregruppen er tæt på at give op. 
Vesterhavsklyngens bestyrelse ar blevet enige om 
at hvis der ikke snart sker noget, så bliver 
projektet lukket ned. 
Vi kan måske få lidt penge ud af RealDania 
alligevel, men spørgsmålet er om behovet og 
mulighederne er der uanset… 
 

8. Mobilitet Frederik Madsen gav en orientering om hvem 
mobilitetsgruppen er og hvad den kan/gør. 
 
Han fortalte også om bestyrelsens besøg fra 
ByensBil og vores intention om at få en bil i gang i 
Vesterhavsklyngen med hjælp fra de forskellige 
foreninger. 
 

9. Afrunding – næste møde Vesterhavsklyngens bestyrelse indkalder til et nyt 
møde i september. 
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19:45 5. Vesterhavsklyngens synlighed i lokalområderne 

20.00 6. Fællesarrangement 

20.20 7. Ungehus 

20.30 8. Mobilitet 

20.50 9. Afrunding – næste møde 

 
 
 
Ref. 2. En repræsentant fra hvert lokalsamfund, bedes helt kort berette om hvad der p.t. rør 

sig, og om man har nogle udfordringer man vil dele med forsamlingen.  
 
Ref. 3a Hanne Arberg 
Ref. 3b Staby 
 
Ref. 4. Vesterhavsklyngens bestyrelse har et ønske om et bedre og mere integreret 

samarbejde mellem borgerforeningernes bestyrelser og Vesterhavsklyngens 
bestyrelse, så der bliver et mere reelt samarbejde og en mere flydende 
kommunikation.  

 Vesterhavsklyngens bestyrelse har diskuteret to muligheder. 

A: At de bestyrelsesmedlemmer der er udpeget, af lokalsamfundene også burde være 
et medlem af den enkelt borgerforenings bestyrelse. 

Fordel: Borgerforeningsrepræsentanterne kan udtale sig direkte på 
borgerforeningens vegne. 

Ulempe: Det kan være en stor arbejdsopgave/byrde at skulle sidde i begge 
bestyrelser, og der er risiko for at indsatsen ikke bliver helhjertet begge steder. 
 
B: At de bestyrelsesmedlemmer der er udpeget, af lokalsamfundene altid inviteres 
med til bestyrelsesmøderne i den borgerforening de repræsenterer. 

Fordel: Borgerforeningsrepræsentanterne sidder ikke (nødvendigvis) i to bestyrelser, 
og kan deltager i borgerforeningernes bestyrelsesmøder efter behov, og kan derved 
holde fokus på en bestyrelsespost, samtidig med at der opretholdes en fornuftig 
kontaktflade mellem borgerforeninger og Vesterhavsklyngen. 
 
Ulempe: Klynge bestyrelsesmedlemmet repræsenterer kun indirekte 
borgerforeningens bestyrelse og muligheden for at kunne være beslutningsdygtig kan 
være reduceret. Der er desuden en risiko for at samarbejdet ikke implementeres så 
effektivt. 
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Ref. 5. Vesterhavsklyngen arbejder på at blive mere synligt i lokalområdet. Seneste tiltag er 

at dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder fremadrettet er at finde på 
Vesterhavsklyngens hjemmeside. 

 En anden vigtig faktor er hjemmesiden og brugen af denne, især kalenderfunktionen 
samt forsiden med små historier fra hverdagen i området. Der er fundet ansvarlige 
for kalenderfunktionen i hver landsby, men det kunne være rigtigt godt om der i hver 
landsby kunne findes en person eller to der i ny og næ kunne skrive nogle små indlæg 
om hvad der rør sig, herunder en kort beretning fra arrangementer m.v. 

 
 
Ref. 6 Som diskuteret på sidste møde, kunne et fællesarrangement være godt for 

synligheden af Vesterhavsklyngen samt bringe folk tættere sammen, landsbyerne i 
mellem. Umiddelbart påtænkes der ikke en stor fælles byfest med dans & disco men 
snarer en hyggelig eftermiddag der ikke kræver alt for store ressourcer at stable på 
benene, muligvis inkluderende en slags by-dyst landsbyerne imellem.  
Hvis et sådant arrangement skal blive en succes, er det en forudsætning at alle 
landsbyer er engagerede. Derfor vil vi gerne etablere et ”Fest-udvalg” bestående af 2 
personer fra hver landsby som både skal hjælpe til med planlægningen og ikke 
mindst hjælpe med at ”sælge ideen” i sin egen landsby. Hver landsby bedes forud for 
mødet d. 27/2 forsøge at udpege 2 personer til dette udvalg. 

 
 
Ref. 7 Kort orientering omkring Ungehuset og de udfordringer der p.t. er.  

Vesterhavsklubben kæmper meget med at få medlemmer og få medlemmerne til at 
engagere sig. Input er meget velkomne. 

 
 
Ref. 8 Indlæg fra Mobilitetsgruppen, omhandlende mobilitetsgruppens arbejde, især med 

fokus på delebiler. Vesterhavsklynges bestyrelse har netop haft besøg fra Byens Bil, 
der tilbyder en delebilsordning bestyrelsen finder interessant for Vesterhavsklyngens 
område. 

 


