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• Fremmødte: Cirka 20 personer i alt 

 

• Velkomst: Ved formand Morten Paakjær 

• Generalforsamling j.f. vedtægterne: 

1) Valg af dirigent: Bjørn Albinus vælges. Generalforsamlingen er lovligt varslet og derfor beslutningsdygtig 

2) Valg af referent: Kirsten Werner Kyndi vælges. 

3) Bestyrelsens beretning for det foregående år: Formand Morten Paakjær fortæller kort om hvilket 

område Vesterhavsklyngen dækker og hvilke opgaver vi bestræber os på at løfte, bl.a. at være fælles talerør 

over for kommunen, regionen og lignende. Han fortæller også kort om strukturen i forhold til medlemskab, 

som er gratis og alle fastboende eller sommerhusejere over 16 år kan være medlem. Man kan melde sig ind 

på hjemmesiden  ”vesterhavsklyngen.dk”. 

Han fortæller derefter om hvordan arbejdet i Vesterhavsklyngen er organiseret, dvs. en bestyrelse og 5 

arbejdsgrupper og hvad bestyrelsen har brugt det foregående år på arbejde med. 

I det foregående år har bestyrelsen arbejdet på at fastlægge hvilke former for opgaver vi med fordel kan 

byde ind på og hvad vi skal holde os fra. Den har også arbejdet på at styrke forholdet til 

”moderforeningerne”, som er gledet lidt ud i sandet, samt på at udbrede kendskabet til klyngen. 

Vesterhavsklyngen har også overtaget driften af Aftenskolen Vest for Ulfborg, en proces som stadig er i 

gang. 

Formanden fortæller også om hvad de 5 arbejdsgrupper har arbejdet med:  

- Kommunikationsgruppen: Hjemmeside, infoskærme, sammenføring af moderforeningernes kalendere 

med Vesterhavsklyngens, beretningen af den gode historie fra lokalområdet. 

- Ungeklyngen: Et projekt som startede stort og flot, men som faldt til jorden da de unge lidt efter lidt faldt 

fra og mistede modet. Projektet med ungehuset er p.t. afsluttet og vi skal have besluttet hvad vi så kan 

bruge klubhuset til. 

- Mobilitetsgruppen: Har holdt mobilitetskonference i Thorsminde hvor er var oplæg fra forskellige aktører 

på området, både offentlige og private mht. samkørsel, flextrafik m.m.. 

- Aftenskolen Vest for Ulfborg: Vesterhavsklyngen har overtaget driften af denne og kører den ind til videre 

videre som sædvanligt. Med tiden må overvejes om der skal nye hold/tiltag ind. 

- Kend din klynge: En gruppe som arrangere små ture i lokalområdet, så vi alle kan lære vores område bedre 

at kende. Der har været et par ture i løbet af året. Forslag til arrangementer modtages meget gerne. 

4) Fremlæggelse af godkendelse af regnskab: Peer Viborg fremlægger regnskabet for 2019. Årets resultat 

viser et overskud på 15.624,15 kr. og balancen stemmer. Generalforsamlingen godkender regnskabet uden 

bemærkninger. 

Det bemærkes at der kun er 6 bestyrelsesmedlemmer der skriver under på regnskabet, grundet Madums 

repræsentant i bestyrelsen har trukket sig fra posten og der p.t. ikke er fundet en ny. 

5) Fremlæggelse og godkendelse af budget: Peer Viborg gennemgår budgettet for 2020, som viser et 

budgetteret underskud på 2.000 kr., hvilket bestyrelsen mener er acceptabelt. Generalforsamlingen 

godkender budgettet, med den bemærkning at der dog stadig foreligger muligheden for at vi kan blive 

bevilget driftstilskud til Ungehuset fra Holstebro kommune. 
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6) Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 

7) Fremlæggelse af strategi for Landsbyklyngen: Formand Morten Paakjær fremlægger Vesterhavsklyngens 

strategi fremadrettet. Den indeholder punkter som: Øget fælleskabsfølelse og samarbejde i 

Vesterhavsklyngen, bl.a. gennem tættere samarbejde med ”moderforeningerne” og fællesarangementer. 

Kommunikation, bl.a. flere borgere til at være med til at fortælle den gode historie fra lokalområdet. 

Aftenskolen Vest for Ulfborg, at denne fortsat kører og at den udvikles. Ungeklyngen, herunder en fokus på 

hvad der er af behov for fritidsaktiviteter i området og hvordan vi skaber et godt sted for de unge at mødes 

evt. rækkende ud over Vesterhavsklyngens område og ind til Ulfborg. Turisme, at få etableret et 

samarbejde med Ulfborg-Vemb turistforening og evt. andre interessenter i området. Mobilitet, fortsat 

afsøgning af muligheder for samkørsel og evt. etablering af et par biler fra Byens bil i et par landsbyer, samt 

bedre information om de muligheder der allerede er i offentligt regi. 

8) Valg til bestyrelsen og præsentation af bestyrelsesmedlemmer udpeget af moderforeningerne: De 

udpegede medlemmer fra Husby (Morten Paakjær, formand), Staby (Frank Weber) Sdr. Nissum (Anette 

Lillevang) og Thorsminde (Kirsten W. Kyndi, sekretær) blev præsenteret og herefter de to af 

generalforsamlingen valgte medlemmer Ivan Nielsen og Frederik Madsen. 

Der er p.t. ingen repræsentant for Madum da Helge Mikkelsen er trådt ud, men der arbejdes lokalt i 

Madum på at finde en ny. 

Ivan Nielsen er på valg i år og bliver genvalgt.  

9) Valg af suppleant: Suppleant er Jakob Hansen.  Han er også på valg i år og genvælges også. 

10) Valg af revisor: Aksel Gade genvælges. 

• Orientering om Kloak Separeringsprojekt i Staby: Projektleder Niels Sparvath fra Holstebro kommune 

orienterer om projektets formål og proces, som den ser ud indtil nu. 

Frank Weber Fra Staby orienterer om 1 ud af 3 arbejdsgruppers proces og fremskridt. Gruppen ”overskrift” 

er ”Den grønne pil gennem Staby” og fokuserer meget på afviklingen af trafikken gennem byen. 

• Tak for i aften 

 


