
Vesterhavsklyngen 
 

Referat 

Bestyrelsesmøde den 3. august 2020 
Punkt Drøftelse Opgave 
1. Valg af ordstyrer 

 
Frederik Madsen valgt  

2. Godkendelse af referat 
 

Referat godkendt  

3. Opfølgning fra sidste 
møde.  

a. Repræsentant for 
Madum (Morten)  

 

a. Morten har været i dialog med 
folk i Madum flere gange, der 
arbejdes på at finde en inden 
generalforsamlingen. 
 

 

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

a. Økonomi  
b. Ungegruppen (Under 

pkt. 6) 
c. Kommunikation  
d. Mobilitet  
e. Kend din Klynge  
f. Turisme  
g. Aftenskolen Vest for 

Ulfborg (Under pkt. 7) 
h. Staby projekt vedr. 

kloakseparering 
(Frank/Niels hvis der er 
noget nyt) 

 

a. Peer og Anette orienterer. Peer 
fremlægger kladden til det 
regnskab som, med bestyrelsens 
godkendelse, bliver sendt til 
revision. 
 
 

b. Morten orienterer: Huset er tømt 
for inventar og der er ryddet op. 
Der skal under pkt. 6 drøftes hvad 
vi vil gøre med huset. 
 

c. Frank fortæller at gruppen har 
haft møde inden sommerferien. 
Det blev drøftet om der skal 
købes nye infoskærme eller om 
der skal skiftes system. Der bliver 
lavet et oplæg til ændret 
udseende, som vil blive 
præsenteret ved en senere 
lejlighed, så det kan besluttes 
hvilket system infoskærmene skal 
fortsætte med. Ligeledes blev 
samspillet mellem de forskellige 
foreningers og 
Vesterhavsklyngens hjemmeside 
diskuteret, hvordan vi forbedrer 
især kalenderfunktionen. 
 

d. Ivan informerer om at 
virksomheden Byens bil er vokset 
meget under COVID-19 krisen. 
Med hensyn til besøget fra 
Commute fortæller Niels at det 
forhåbentlig kommer på næste 
møde. 
Frank opfordrer til at lave en 
samlet oversigt over hvilke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilitetsgruppen skal 
gerne holde møde inden 
næste bestyrelsesmøde. 
 
 
 
 
 
 
Morten og Frederik 
samler sammen og 
sender til 
kommunikationsgruppen. 
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muligheder der er for transport i 
området og hvordan dette bruges 
og lægger det på hjemmesiden. 
 

e. Morten har talt med Jette 
Aamann, som mangler input til 
arrangementer i gruppen. Dette 
kommer på som et punkt til 
generalforsamlingen. 
 

f. Der er generalforsamling i 
Turistforeningen sidst i august, 
Peer vender tilbage med en dato. 

g. Under pkt. 7 
h. Niels fortæller at der er planlagt 

tre arbejdsgruppemøder i august 
og at de har fået en aftale i stand 
med en arkitekt, som kan stå for 
de store opgaver i projektet. 

5. Generalforsamling 
a. Er praktikaliteter på 

plads? (Frank) 
i. Sognegård 

ii. Kaffe m.v. 
b. Forslag til ordstyrer 
c. Gennemgang af 

program 
  

a. Praktikaliteter 
i. Bestilt 

ii. Bestilt 
b. Morten spørger mulige 

kandidater som bestyrelsen har 
foreslået. 

c. Mandag d 17 august. Morten 
gennemgår det program han har 
fastlagt. 
 Programmet vil blive slået op på 
hjemmesiden og ophængt rundt 
omkring i og omkring 
landsbyerne. 

 

6. Ungehus/Ungegruppe 
a. Forslag fra Dres vedr. at 

forsøge et samarbejde 
med Ulfborg (Morten) 

b. Hvad koster det at ligge 
med Ungehuset? (Anette) 
 

a. Dres har sendt en mail til 
bestyrelsen hvor han forespørger 
om han på vegne af 
Vesterhavsklyngen må undersøge 
mulighederne for at lave noget 
samarbejde med Ulfborg omkring 
unge.  
Morten er positiv omkring 
muligheden for at vi henvender 
os til dem. 
Frank ønsker stadig at undersøge 
muligheden for at udvide brugen 
af huset til alle mulige kreative 
ting, ikke kun for unge men for 
alle. 
Ivan, Kirsten og Frederik er enige 
med Frank. 
 
Bestyrelsen vedtager at lade Dres 
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undersøge hvad der er af 
muligheder for samarbejde. 
 
Og bestyrelsen vedtager at 
Morten og Frank nedsætter en 
tovholder-gruppe som 
undersøger hvem og hvad der 
kunne være interesserede i at 
anvende huset og til hvad. 
 

b. Peer har lavet et overslag til et 
driftsbudget, som han 
fremlægger. 
 
 

7. Aftenskolen Vester for 
Ulfborg 

a. Status 
b. Er der noget vi skal have 

gjort? Arrangere nye 
kurser? Andet? 

c. Formidling omkring 
Aftenskolen. 

 

a. Ivan orienterer: Ivan, Kirsten og 
Sanne Sand blev valgt ind som 
den nye bestyrelse. Ivan er 
formand, Sanne er sekretær og 
Kirsten kasser. 
 
Bestyrelsen har for nyligt haft 
møde, hvor også den gamle 
kasser/formand deltog for at 
sikre at der var styr på alt ind til 
nu. Det er der.  
 

b. Vi skal have henvendt os til 
underviserne for at sikre at de 
stadig er interesserede i at køre 
kurser og have annonceret 
efterårets program.  
Bestyrelsen holder møde i 
slutningen af august, hvor det 
endelige program bliver lagt og 
de sidste opgaver uddelt. 
Frank har tilbudt sig som 
underviser/foredragsholder i 
Aftenskolen, hvilket tages med i 
overvejelserne til næste sæson. 
 

c. Når programmet er er fastsat, vil 
det blive sendt til 
Kommunikationsgruppen, så det 
kan komme på både hjemmesiden 
og Facebook. 
 

 

8. Evt. - Dato for møde med 
borgerforeninger: Morten ønsker 
at vi fastlægger en dato for et 
fælles møde med 
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”moderforeningerne”’s 
bestyrelser.  
Det vedtages at indkalde til 
mandag d 21 september i Husby. 

9. Næste møde/mødedatoer Tirsdag d 8. september kl 1900 , hos 
Frank, Stabyvej 43 

 

 


