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Strategi
§ 2 Formål Landsbyklyngens formål er at arbejde for 
fremme af samarbejdet, skabe en samlet og fælles 
identitet, øget fællesskab samt udvikling af området i 
forhold til bosætning, erhvervsudvikling, fritidsaktiviteter, 
turisme og andre områder af vigtighed for klyngeområdets 
udvikling. Udvikling af området skal ske ved at samle, 
samarbejde og skabe synlighed. Områdets kvaliteter, 
historie og naturområder skal fremhæves så området er og 
fremstår attraktivt i egen og andres bevidsthed og udgør en 
samlende enhed, som står stærkere end de enkelte 
områder hver for sig. 
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Fokus - Bestyrelsen

Bestyrelsen fokus:
• Supportere arbejdsgrupperne og sikre tilstrækkelige ressourcer
• Fortsætte med at udbygge og forbedre samarbejdet og 

kommunikationen til borgerforeningerne
• Sikre der bliver arrangeret et større fællesarrangement
• Sikre der kommer gang i ”Kend din klynge”
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Fokus - Kommunikation

Kommunikationsgruppens fokus:
• Fortsætte udbygningen af hjemmesiden
• Skaffe flere ”journalister”
• Undersøge mulighederne for integrering af Vesterhavsklyngens 

kalender og ”Lokalnyhed”
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Fokus – Kend din klynge

Kend din klynge fokus:
• Få etableret regelmæssige ”Kend din klynge” arrangementer, og 

sørge for afviklingen heraf.
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Fokus - Aftenskolen

Aftenskolens fokus:
• Sikre overtagelsen af ”driften” af Aftenskolen
• Udvikle Aftenskolen med nye tiltag i form af kurser foredrag m.v. 

i næste kursus-år.
• Undersøge mulighederne for Aftenskolens integration i 

Vesterhavsklyngen.
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Fokus - Unge

Unge fokus:
• Afsøge behovet for aktiviteter m.v. relateret til Unge i 

Vesterhavsklyngens område
• Afsøge mulighederne for samarbejde uden for Klyngens område
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Fokus - Turisme

Turisme fokus:
• Etablere et samarbejde med Turistforeningen
• Afsøge mulighederne for samarbejde med andre interessenter 

inden for Turisme i Vesterhavsklyngens område
• Kortlægge: ”Hvad sker der for Turister i Vesterhavsklyngen”
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Fokus - Mobilitet

Mobilitet fokus:
• Fortsætte afsøgningen af muligheder for samkørsel og 

dertilhørende app.
• Undersøge mulighederne for etablering af Byens Bil i en eller 

flere af Vesterhavsklyngens landsbyer i samarbejde med de 
respektive borgerforeninger.

• Sikre information på Vesterhavsklyngens hjemmeside vedr. 
offentlig transport, herunder ”specialordninger” som f.eks. flex-
bus
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Tak for opmærksomheden☺

Kontakt bestyrelsen på: formand@vesterhavsklyngen.dk
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