
Vesterhavsklyngen 
 

Referat 

 

Bestyrelsesmøde den 23. november 2020 
Punkt Drøftelse Opgave 
1. Valg af ordstyrer 
 

Frederik Madsen er valgt  

2. Godkendelse af referat 
 

Referat godkendt  

3. Opfølgning fra sidste møde 
a. Repræsentant for Madum 

(Frank)  
 

a. Frank arbejder videre med at finde 
en repræsentant. 

 

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 fortæller at hans møde med 
Nørre Vosborg er udsat. 
 

b. IAB 
 

c. Morten har talt med Hanne Arberg 
om at få gang i projektet igen, fra en 
lidt anden vinkel. Malene mener 
stadig der er fondsmidler at hente. 
Det overvejes at genansætte Malene 
Thune som konsulent. 
Bestyrelsen bakker op om at 
formanden arbejder videre med 
projektet. 
 

d. Se pkt. 5 
 

e. Se pkt. 7 
 

f. Morten beretter at det er svært at få 
sat arrangementer i værk pga. 
Covid19 situationen. Vi afventer. 
 

g. IAB 
 

h. Der har været virtuelt 
repræsentantskabsmøde for 
Aftenskolernes 
repræsentantskabsråd, som Kirsten 
deltog i. Referatet vil blive 
videresendt til resten af bestyrelsen, 
så snart Kirsten modtager det. 
 

i. Niels fortæller at der var møde i 
sidste uge mellem kommunen og tre 
repræstentanter fra de tre 
arbejdsgrupper. Selve projektet er 
udsat til 2024, da der er ikke 
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medfinansering før til cykelstien og 
der med også kloaksepareringen (jf. 
Holstebro kommunes budgetforlig 
for de kommende år). 
Konsulentfirmaet på projektet, 
PrimusMotor, har foreslået nogle 
som projekter der kan gå i gang men 
der ventes. Der er et møde mellem 
repræsentanter fra styregrupperne i 
kommunen og 
projektgruppen/borgerne i Staby på 
tegnebrættet, så borgerne i byen kan 
få nogle svar. 
Frank supplerer med at sige at det 
er vigtigt for borgerne i Staby at 
projektet forbliver synligt og at der 
sker så meget som muligt, så 
borgerne ikke mister engagementet 
i projektet. 

Fokusemner   

5. Kommunikationsgruppen 
a. Nyt setup for info-skærme 

(deltagelse fra Ballum IT kl. 
19:30) 

b. Regler for annoncering på 
Facebook, hjemmeside 
kalender m.v. (se oplæg fra 
kommunikationsgruppen, 
vedhæftet) 

c. Involvering i film-projekt 
(Frank) 

d. Ressourcer  
 

a. Rene fra Ballum IT deltager virtuelt 
og orienterer om et muligt nyt 
setup/program til vores 
inforskærme (InfoComplete). Dette 
system kan tale sammen med vores 
hjemmeside fra systemet Infoland, 
så aktiviteter fra kalenderen 
automatisk bliver hentet ind på 
skærmene hvis det ligger som ren 
tekst. 
En af ulemperne er at det ikke 
automatisk kan hente f.eks. færdige 
plakater ind automatisk, så der 
bliver alligevel en del manuelt 
arbejde, en anden ulempe er prisen. 
 
Bestyrelsen beslutter at 
kommunikationsgruppen skal lave 
et oplæg og et budget over hvordan 
det kommer til at hænge sammen 
med driften, så bestyrelsen har 
noget mere konkret at tage stilling 
efter. 
 

b. Forslaget til retningslinjer for FB og 
hjemmeside diskuteres og vedtages, 
med ordlyd som i forslaget 
 

c. Frank har været i kontakt med 
RealDanias filmmager. Han har 
været ude i området, bevæbnet med 
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Franks forslagsliste. 
Det vides endnu ikke hvornår 
Landsbyklynge-filmmagerne 
kommer. 
 

d. Kommunikationsgruppen mangler 
ressourcer. De mangler bl.a. et 
medlem fra Sdr. Nissum, der kan 
opdatere med på hvad der sker i 
byen og et medlem der kan støtte op 
om teknikken mht. hjemmeside og 
infoskærme. 
Anette vil forespørge i Sdr. Nissum 
borger/idrætsforening om der er 
nogen der kunne have interesse. 

6. Møde med 
borgerforeningerne en gang i 
det nye år  

a. Indhold 
b. Kan vi finde en måde at 

afholde mødet på? 
 
 

a. Vi mangler samklang og kontakt 
med foreningerne. 
Frank foreslår at vi involvere 
foreningerne i Landsbyklynge 
filmprojektet. 
Kirsten foreslår at vi kommer med 
nogle konkrete eksempler på hvad 
foreningerne kan bruge 
Vesterhavsklyngen til og omvendt. 
 

b. Evt. nøjes med et medlem fra hver 
bestyrelse. 

 

7. Mobilitet 
Der var møde i 
Mobilitetsgruppen 4/11, hvor 
flere punkter relevant for 
bestyrelsen blev drøftet 

a. NABO-GO og Commute 
(Orientering ved 
Frederik) 

b. Opbakning til forslag 
om ændringer vedr. 
Rute 270 (se bilag) 

 

a. Frederik oplæser et brev gruppen 
har skrevet til Commute og 
NaboGo, hvor de takker for 
oplæggene fra begge grupper, men 
høfligt takker nej til samarbejde i 
øjeblikket, da vi i 
Vesterhavsklyngen arbejder på 
mere samarbejde med Holstebro 
kommunen. 
 

b. Bestyrelsen bakker op om 
ændringsforslagene til busrute 
270. 

 

8. Møder for Jan – april 2021 
a. Lad os blive enige om 

mødedatoer for 2021 
frem til 
Generalforsamlingen 

 

a. Mandag d 11. jan, mandag 22. feb, 
mandag 22. marts - alle kl 1900 i 
Ungehuset 
 
Generalforsamling: 28. april 

 

9. Eventuelt a. Frank spørger om reglerne for at 
bruge Ungehuset til f.eks. en male-
workshop en weekend. 
Der er enighed i bestyrelsen om at 
så længe der afregnes for forbrug af 
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vand/varme/el og så længe der ikke 
er direkte konkurrence med dem 
der lever af lokaleudleje, så er 
lokalerne til afbenyttelse. 

 


