
Vesterhavsklyngen 
 

Referat 

 

Bestyrelsesmøde den 18. 02  2019 
Punkt Drøftelse Opgave 

1. Valg af ordstyrer 
 

Morten er valgt  

2. Godkendelse af referat 
 

Referat godkendt  

3. Opfølgning fra sidste møde  
 

a. Repræsentant for 
Madum (Hanne) 
 

b.  Opfølgning fra møde 
med borgerforeninger  

a. Hanne har talt med Karl Erik 
Halkær i Madum, som lovede at 
han ville hjælpe med at finde et 
medlem til bestyrelsen, som 
erstatning for Helge. 
 

b. Fællesarrangement er sat på 
pause pga. Covid-19. 

 

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

a. Økonomi  
b. Ungegruppen (tages 

under pkt. 5)  
c. Kommunikation  
d. Mobilitet  
e. Kend din Klynge  
f. Turisme  
g. Aftenskolen Vest for 

Ulfborg (tages under 
pkt. 6)  

h. Staby projekt vedr. 
kloakseparering (Tages 
under pkt. 9)  

 

a. Peer havde sendt en mail, som 
Morten gennemgik.  
Vi skal være opmærksom på 
løbende udgifter til forbrug i 
Ungehuset. 
Ellers ligger der ikke de store 
regninger og venter. 
 

b. Se pkt. 6 
 

c. Gruppen har ikke haft møde 
siden sidst, men arbejder på at 
få etableret et samarbejde 
omkring infoskærmene, for at 
få denne del mere integreret. 
 

d. Ivan sørger for en 
repræsentant fra Go-More til 
næste møde. 
Vi mangler også at få et møde i 
stand med Commute. Niels 
sørger for at tage kontakt igen, 
så de kan komme med til et 
møde snart. 
 

e. i.a.b. 
 

f. Den planlagte 
generalforsamling i Ulfborg-
Vemb Turistforening er udsat. 
 

g. Se pkt. 7 
h. Se pkt. 10 
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5. Konstituering 
a. Vi skal have valgt ny 

kasserer og 
næstformand  

 
 

a. Formand: Morten Paakjær 
Næstformand: Frank Weber 
Kassér: Anette Lillevang 
Sekretær: Kirsten W. Kyndi 
 

Bestyrelsesmedlem i 
Kommunikationsgruppen: Frank 
Weber  
 
Til næste generalforsamling er Ivan på 
valg. Ivan modtager gerne genvalg. 
 
 

 

6. Ungehus 
a. Skal Ungehus projektet 

lukkes?  
b. Hvad skal der så i givet 

fald ske med huset?  

a. Bestyrelsen synes umiddelbart 
at vi har udtømt alle 
muligheder, så projektet i sin 
nuværende form nedlægges af 
en enig bestyrelse. 
 

b. Der forslås en rundspørge i 
Klyngen for at afdække behov. 
Der tænkes også i at huset kan 
tænkes ind i Stabys 
byfornyelse/kloakprojekt, eller 
overdrages til andre af byens 
formål. 
 
Dres foreslog en afrunding, så 
de unge kan få rundet pænt af 
og evt. hentet deres ting. 
Morten taler med Dres om at 
arrangere det. 

 

7. Aftenskolen Vest for Ulfborg 
a. Status  
b. Er der noget vi skal 

have gjort? Arrangere 
nye kurser? Andet? 

c. Formidling omkring 
Aftenskolen  

 

a. Ivan fortæller at det pga. Covid-
19 ikke har været muligt at 
holde møder. 
 

b. Kirsten og Ivan følger op på 
deadlines mht. arrangering af 
kurser til efteråret. 
 

c. Ivan laver skriv omkring 
Vesterhavsklyngens 
overtagelse af Aftenskolen Vest 
for Ulfborg, som han sender til 
Morten. Morten lægger det på 
FB osv.. 

 

8. Vesterhavsklyngen under 
Corona-krisen 

a.  Generalforsamling  
b. Er der noget vi bør/kan 

gøre?  

a. Morten foreslår at vi udsætter 
generalforsamling til efteråret. 
Peer har foreslået at vi får 
revideret og afsluttet regnskab, 
så det kan blive lagt på 
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i. Arrangementer?  
ii. Mere synlig på 

Sociale medier?  
iii. Kan vi drage 

fordel af 
situationen?  

 

hjemmesiden, afventende 
generalforsamlingen. 
 

b.  
i. ?? 
ii. Det foreslås at vi får en til at 
skrive en lille historie om at det 
har været nemmere at være 
Covid-19 ramt samfund herude 
vestpå. Hanne tager kontakt. 

9. Thor Bestyrelsen ser ingen grund til at 
involvere sig i denne undersøgelse. 

 

10. Kloak separeringsprojekt Staby 
(Niels) 

Niels orienterer om seneste udvikling. 
Der arbejdes med tre koncepter: 
Koncept 1: Den grønne pil gennem 
Staby 
Koncept 2: Formidlingsporten til 
naturen og kulturhistorien 
Koncept 3: Laboratorium for 
bæredygtige lokalsamfund 
 

Hvert koncept har sin egen 
arbejdsgrupper med borgere fra Staby.  
Dog er dette projekt også blevet Covid-
19 ramt, så alle arbejdsgruppe møder 
er udsat. 
Der er også involveret folk fra 
forskellige sektorer i kommunen, 
museer, ingeniører osv.. 
 
Niels håber på at når projektet 
kommer lidt længere frem, kunne det 
være at Vesterhavsklyngen kunne have 
noget at byde ind med. 

 

11. Evt. Intet  

12. Næste møde 15. juni kl 1900, evt. på Skype igen  

 


