
Vesterhavsklyngen 
 

Referat 

 

Bestyrelsesmøde den 19. oktober 2020 
Afbud fra Niels Sparvath 
Punkt Drøftelse Opgave 
1. Valg af ordstyrer 
 

Frederik Madsen er valgt 
Dagsordenen er valgt 

 

2. Godkendelse af referat 
 

Referat godkendt  

3. Opfølgning fra sidste møde 
a. Repræsentant for Madum 

(Frank)  
 

a. Frank beretter kort omkring mulige 
emner, men ingenting er afgjort endnu. 
Frank arbejder videre. 

 

4. 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. Morten har fået en henvendelse fra 
formanden Helle Sigh på Nørre 
Vosborg om vi vil støtte op om at få 
nogle samtale-Soire i gang. Morten har 
givet positivt tilsagn og vil tale med 
hende. 
 
Han beretter desuden at vores 
referater fra bestyrelsesmøderne har 
pressens bevågenhed. 
 
Der er kommet en henvendelse om 
vores bestyrelsesmøder er åbne eller 
lukkede? Bestyrelsen er enige om at vi 
har åbne møder, men forbeholder os 
ret til at have lukkede punkter hvis 
nødvendigt. 
 

b. Anette beretter at vi har fået et 
driftstilskud fra kommunen og en 
regning på sidste betaling til 
arkitekten. Udgiften til arkitekten 
refunderes af RealDania. 
 

c. Morten fortæller ligeledes at 
Ungehuset har fået førnævnte 
driftstilskud. Han beretter desuden at 
Malene Thune fortæller at RealDania 
stadig er interesserede i at støtte 
projektet, hvis der skulle komme gang i 
det igen. Det behøver ikke være så stort 
slået op som før, kunne være noget i 
stil med hvad de har gjort i en 
landsbyklynge nede i Bork området 
Vi ved dog ikke helt hvordan vi bedst 
får fat i de unge. Det kunne være ved at 
vælge et antal ambassadører fra hver 
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årgang. 
 

d. Har ikke haft møde siden juni, så ingen 
opfølgning fra sidst. 
 

e. Har ikke haft møde siden sidst. 
 

f. Der var et arrangement på vej, men det 
løb udd. pga. Covid19. 
Morten har talt med Brian Kølhede om 
måske at lave et arrangement om 
insekter. 
 

g. I.A.B. 
 

h. Ivan fortæller at vi har haft møde med 
AOF Ulfborg om at få sat en række 
foredrag i gang. Der skal efter planen 
afholdes fire foredrag, et i år og tre 
næste år. 
 

i. Frank fortæller at i Byrådets 
budgetforlig til 2021-24 er der afsat 
penge til cykelstier i hele kommunen, 
blandt andet den gennem Staby, som 
hænger sammen med projektet i Staby. 
Så der er nu usikkerhed omkring 
køreplanen på projektet. 

 

Fokusemner   

5. Info/Feedback fra mødet i 
Sdr. Nissum (Frank)  
 

Frank og Hanne Arberg har været til 
infomøde omkring strategi for landsbyerne i 
Holstebro kommune d 25. sep i Sdr. Nissum. 
Hovedkonklusionen fra workshoppen var, 
at landsbyklynger er en god ide. 
 

 

6. Møde med 
borgerforeningerne 2. 
november 
a. Endnu en udsættelse?  
b. Praktikaliteter  
c. Indhold  

 

a. Udsættes på ubestemt tid, da Covid19 
stadig er et stort problem. 
 
Frank foreslår dog at vi udsender et 
oplæg til borgerforeningernes 
bestyrelser, så vi kan få gang i en debat. 
Bl.a. om sammensætningen af et fælles 
arrangement, evt. med inddragelse af 
skole og daginstitution. 

 

7. Film i Vesterhavsklyngen 
a. Real Dania – noget nyt? 

(Frank) 
 
 
 

a. Frank har kontaktet fotografen, som vil 
vende tilbage med en dato. 
Frank har udarbejdet en sightseeing liste, 
så de har noget at gå ud fra når han 
kommer, nok her engang i efteråret. 
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b. Landsbyfilm 
i. Status (Morten)  

ii. Henvendelse vedr. 
reklamefilm  

iii. Involvering af 
Kommunikationsgruppen 
(Morten) 

b.  
i. Morten fortæller at dette projekt vil 

komme i gang engang i foråret. 
Men hvis vi selv finder vintermotiver 
og filmer, kan de sikkert godt bruge det 
i det færdige produkt. 
Frank har set et eksempel på deres 
arbejde på Facebook, som han mener vi 
kan bruge som model. 
 

ii. Der har været en henvendelse fra en 
borger der spurgte til om det var 
umagen værd at deltage i projektet, 
bestyrelsen har drøftet dette. 
 

iii. Morten har henvendt sig til 
Kommunikationsgruppen, da han 
foreslår at tovholderopgaven på 
projektet ligger der. Gruppen er enig.  

8. Mobilitet 
a.  NABO-GO (Frederik) 
 

a. Frederik har fået en henvendelse fra 
NABO-GO, som gerne vil høre om 
Klyngens bestyrelse stadig har interesse i 
at få et møde i stand. 
 Henvendelsen tages i første omgang op i 
Mobilitetsgruppen. 
NABO-GO er en app til samkørsel. 
 

b. Frederik har fået en henvendelse fra en 
borger, som kom med nogle foreslåede 
ændringer til buslinie 270. 
 Dette vil Mobilitetsgruppen tage op på 
næste møde. 

 

9. Erhvervsopslag på 
Vesterhavsklyngens medier 

a. Revurdering af 
eksisterende retningslinjer  

 

a. Morten fortæller at vi som klynge ejer 
siden lokalnyhed.dk, hvis indhold 
kommer ud på de infoskærme der 
hænger rundt om i klyngen. 
Indtægter fra reklamer fra de lokale 
virksomheder er Vesterhavsklyngens 
største indtægt. 
Derfor vil vi gerne sørge for at beskytte 
denne indtægt ved at skærpe 
retningslinierne for hvad der må slås op 
på vores Facebook-side. 
Kommunikationsgruppen vil gennemgå 
retningslinierne og lave de nødvendige 
ændringer. 

 

10. Evt, Morten fortæller at der arbejdes på at lægge 
information op på klyngens hjemmeside 
omkring de forskellige muligheder der er for 
offentlig transport ud over bussen. 
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Morten foreslår at vi fast holder 
bestyrelsesmøder i Ungehuset. Det er 
vedtaget. 

11. Næste møde Mandag d 23. november kl 1900 i Ungehuset 
i Staby. 

 

 


