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Bestyrelsesmøde den 8. september 2020 
Punkt Drøftelse Opgave 
1. Valg af ordstyrer 

 
Frederik Madsen er valgt  

2. Godkendelse af referat 
 

Referat godkendt  

3. Besøg fra Commute 
 

Firmaet er 2 år gammelt, og er et 
aktieselskab ejet hovedsageligt af de to 
grundlæggere, men også et par udefra 
kommende investorer og en fond. 
 
Frederik fortæller at det vi har af 
udfordringer herude er at vi gerne vil 
kunne supplere den offentlige 
transport, da den er utilstrækkelig.  
 
Det fortælles fra Commute at de selv 
kommer fra en lille by, med dårlig 
adgang til offentlig transport, så deres 
grund til at oprette denne tjeneste 
stammer fra at de har levet med 
udforinger tilsvarende dem vi står med 
i Vesterhavsklyngen. 
 
Commutes tilgang til det med 
samkørsel er mere i stil med dele-
økonomi tanken, hvor der ikke 
nødvendigvis er en pris, men at man 
gør hinanden en tjeneste og deles om 
det man har. 
De har også en stor interesse i at 
påvirke en klima-venlig adfærd. 
 
De kan tilbyde kunden 
(Vesterhavsklyngen), et tilpasset 
produkt, så Klyngens beboere bliver 
tilknyttet en lukket gruppe. 
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4. Opfølgning fra sidste møde 
a. Repræsentant for 

Madum 
(Morten/Frank) 

  
 

Morten har flere gange haft fat i en fra 
Madum, men det har endnu ikke været 
muligt at finde en. 
Der arbejdes fortsat på sagen. 

 

5. Kort orientering fra grupper (3 
min pr. gruppe) 

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

Ulfborg  
i. Staby projekt vedr. 

kloakseparering 
(Frank/Niels – hvis der 
er noget nyt at berette)  

 
 

a. IAB 
b. Anette og Peer arbejder fortsat tæt 

sammen og arbejder på 
overdragelsen. 

c. Morten har møde med Dres, et par 
folk fra Ulfborg og en fra 
kommunen, hvor de skal 
erfaringsudveksle omkring bl.a. 
Teentown-problematikken. 
 
Der er desuden interesse fra Staby 
generelt i at bruge området 
omkring huset noget mere. 
 
Morten oplyser desuden at vi godt 
kan forvente støttekroner fra 
kommunen til 
driftsomkostningerne. 
 

d. Har ikke haft møde siden sidst. 
 

e. Har afventet Commutes besøg. Vil 
holde møde snarest, hvor de bl.a. 
vil få lavet en opgørelse over 
områdets offentlige 
transportmidler. 
 

f. Morten snakket med et par stykker 
om en tur ud i naturen, den vil 
blive udsat til foråret. 
Desuden har han en plan om at 
bede ”moderforeningerne” om at 
arrangere ture i deres område. 
 

g. Morten fortæller at vi missede 
generalforsamlingen, og at der er 
blevet valgt tre nye medlemmer 
ind. 
Niels foreslår at vi tager fat i Helle 
Hellesøe og får hende til at fortælle 
om alle de ting der foregår i og for 
området. 
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h. Ivan fortæller at bestyrelsen for 
kort tid siden har haft møde og har 
fået styr på efterårets 
kursusprogram. 
Der skal styr på hvem der står med 
beslutningen hvis der kommer en 
ny Corona-nedluknign. 
 

i. Niel fortæller at der har været et 
budgetmøde for kort tid siden.  
Der arbejdes på at få sat de 
udarbejdede planer i værk. 

6. Bestyrelsen 
a. Strategiplan – er alle 

enige i indholdet? Skal 
der evt. laves 
justeringer?  

b. Mødeplan for 
bestyrelsen for 2020  

c. Arbejdsgruppernes 
dagsordener og 
referater på 
hjemmeside?  

 

a. Bestyrelsen er enig 
 

b. 2 møder skal planlægges: 
Oktober: Mandag d 19. 
November: Mandag d 23. 
 

c. Mobilitets- og 
kommunikationsgruppen er enige. 
Aftenskolen vil også arbejde på at 
få det op at køre. 
Sendes til Morten, han lægger op. 

 

7. Møde med borgerforeningerne 
21. september 

a. Praktikaliteter 
b. Indhold 

a. Morten foreslår at vi udsætter pga. 
det forhøjede smittetryk. 
4 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer 
stemmer for, udsættelsen er 
vedtaget. 
Ny dato 2. november. 

 

8. Film i Vesterhavsklyngen 
a. Real Dania 
i. Er der nogen 

kommentarer? 
ii. Er der nogen der vil vise 

rundt? 
b. Landsbyfilm - synes vi 

det er en god ide? 

a. Morten er blevet kontaktet af Real 
Dania, som gerne vil lave en film 
om Vesterhavsklyngen. Området, 
aktiviteter osv. 

i. Frank foreslår at vi laver en 
drejebog, så vi holder fast i 
vores fokus. 

ii. Frederik Madsen er tovholder 
 

b. Morten er blevet kontaktet af et 
firma, som gerne vil lave en film 
om vores område. De laver filmen, 
de lokale virksomheder finansiere. 
 
Morten tager kontakt og får en 
plan hjem. 

 

9. Mobilitet 
a. Evaluering af besøget 

fra Commute 
b. Bestyrelsens indspark 

til Mobilitetsgruppen 

a. Kan der være problemer i forhold 
til persondata/kriminalitet? 
Det virker nemmere at få op at stå 
end Byens bil, men der skal stadig 
gøres en del benarbejde for at få 
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i.f.h.t. samkørsel og 
delebil  

folk til at slutte sig til. 
 
Det er godt mht. klimavenlighed og 
der kan måske være politiske 
tilskud på tegnebrættet. 
 

b. Mobilitetsgruppen skal lave en 
handlingsplan for at få en 
implementering op at stå. 

10. Erhvervsopslag på 
Vesterhavsklyngens medier 
 a. Revurdering af eksisterende 
retningslinjer  
 

Punktet rykkes.  

 


