
Vesterhavsklyngen 
 

Referat 

Bestyrelsesmøde den 15.06.2020 
Afbud fra Ivan Nielsen og Niels Sparvath 
Punkt Drøftelse Opgave 

1. Valg af ordstyrer 
 

Frederik Madsen valgt  

2. Godkendelse af referat 
 

Godkendt uden bemærkninger  

 
3. Opfølgning fra sidste møde. 

a. Repræsentant for 
Madum (Morten)  

 
 

Morten har talt med den person Hanne 
foreslog sidst. Han foreslog nogle 
emner som kunne repræsentere 
Madum i bestyrelsen. Der er endnu 
ikke valgt en repræsentant. 
Morten er tovholder på punktet. 

 

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

  
a.  Økonomi  
b. Ungegruppen 
c. Kommunikation  
d. Mobilitet  
e. Kend din Klynge  
f. Turisme  
g. Aftenskolen Vest for 

Ulfborg (tages under 
pkt. 6)  

h. Staby projekt vedr. 
kloakseparering (Frank 
– hvis der er noget nyt 
at berette)  

 

a. Regnskabet er endnu ikke blevet 
overdraget til Annette. Peer sørger 
for at få afsluttet og revideret, 
inden det bliver overgivet. 
 

b. Gruppen har fortalt RealDania og 
LOA at projektet er blevet lukket 
ned. Morten har bedt Jakob om at 
få arrangeret en 
afskedskomsammen, med 
oprydning og pizza for de unge.  
 

c. Holder møde på næste mandag. 
 

d. Intet nyt. 
 

e. Intet nyt 
 

f. Intet nyt 
 

g. Skal snart holde møde 
 

h. Havde møde i den Grønne pil d 27. 
maj. Der er nu stort set styr på 
hvordan cykelstien skal føres, samt 
nogle forslag til fartdæmpende 
foranstaltninger igennem byen. 
Derudover er der planer om 
grønne oaser tre steder i byen og 
et rekreativt område med en sø. 
Hele projektets tidsramme er dog 
skudt ca. 6 mdr. pga. Corona 
situationen. 

 

5. Generalforsamling 
a. Sted, dato, indhold  
 

Dato: Mandag d 17. august kl 1900 
Sted: Staby Sognegård 

 



Vesterhavsklyngen 
 

 Indhold: Evt. kort oplæg om 
byudviklingen i Staby og en kort runde 
hvor folk kan komme med forslag til 
fokusområder for Klyngen fremover. 

6. Ungehus 
a. Hvad gør vi her og nu?  

 

Frank fortæller om de ideer han har 
undersøgt. 
Det kunne være muligt med en 
modelflyver/skib-klub (radiostyrede 
modeller, bygning og flyvning/sejlads). 
 
Frank vil tage kontakt til de klubber 
der ligger i området, hvordan de har 
grebet opstarten an. 
 
Frank fortsætter det gode arbejde. 

Anette skal 
undersøge hvad 
der er af faste 
udgifter på 
Ungehuset 

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

have gjort? Arrangere 

nye kurser? Andet?  

c. Formidling omkring 

Aftenskolen 
 

Forslag til undervisning og foredrag 
(se liste Frank har givet). 
Også evt bibel/koran-studiekreds 

 

8. Mobilitet 
a. Byens bil 
b. Commute 
c. Andet 

Vi invitere Commute med til vores 
næste møde. 
Vi afventer deres oplæg, før vi går 
videre til borgerforeningerne med den 
model vi synes er den bedste til vores 
formål. 
 
Mobilitetsgruppen vil arbejde på at 
beskrive på vores hjemmeside 
hvordan man bruger Flextrafik. 

 

9. Evt. Kommunikation om aflyste 
arrangementer. Man kan sende en 
notifikation til Klyngens Facebook side 
 
Fibernet. Morten har kontakter og vil 
gerne hjælpe. 

 

10. Næste møde dato/datoer 3. august kl 1900 hos Krogsgårdvej 9, 
Sdr. Nissum (Frederik Madsen) 

 

 


