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Grundet COVID-19 Situationen er det blevet besluttet at aflyse bestyrelsesmødet der var planlagt 11. 

januar. Dette notat giver en opdatering på i gang værende aktiviteter. 

 

 

1. Repræsentant for Madum 

Der arbejdes stadig på at finde en bestyrelses repræsentant for Madum. 

 

2. Økonomi 

Anette har fået færdig-overdraget pengekasse og kasser-hvervet. Og har nu fuld kontrol over 

Vesterhavsklyngens finanser. Dankort er blevet tilsendt og Morten har underskrevet div. 
fuldmagter. 

 

 

3. Samarbejde med Nørre Vosborg 

Morten har 6. januar haft møde med Helle Sigh (Direktør for Fonden Nørre Vosborg). Formålet 

var at diskutere muligheder for samarbejde generelt og samarbejde omkring Samtale Soirre i 

særdeleshed. Vesterhavsklyngen er medansøger til midler for Projektet. Projektet går ud på at 

udvikle en samtale/debat form. Det er planen at Morten deltager for Vesterhavsklyngen i 

udviklingen af samtaleformen. Projektet var omtalt i Dagbladet tirsdag d. 12. januar. Se også 

pressemeddelelse i bilag 1. 

 

4. Kommunikation 

a. Der blev holdt møde i kommunikationsgruppen onsdag d. 13. januar 

b. Der er fundet to nye ressourcer til Kommunikationsgruppen 

i. Martin Ibsgård fra Husby 

ii. Birgitte Engelbrecht fra Sdr. Nissum 

c. Kommunikationsgruppen har udfærdiget en indstilling om erhvervelse af en ny IT 

platform for vores infoskærme. Den tages til behandling på næste bestyrelsesmøde. 

 

5. Mobilitet 

a. Ladestandere 

Frederik Madsen har taget kontakt til Peter Leth, Ulfborg med henblik på at sparre og 

samarbejde omkring ladestandere. Peter har en god indsigt i ladestandere, og har kørt 

batteribil i adskillige år. Frederik har desuden taget kontakt til Peer i Brugsen i Sdr. 

Nissum med henblik på at få en ladestander op det. Det skal gerne være en ”Lyn-lader” 

så folk kan lade mens de handler. Frederik, Peter og Peer arbejder videre med dette. 
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Der har desuden været skrevet flere artikler i Dagbladet på det seneste. Den ene 

omhandlede Peter Leth og hans syn på den manglende infrastruktur. Senest ser det 

desuden ud til at Politikerne også er ved at vise interesse.  

 

 

b. Busruter I høring 

De kommende køreplaner for vores lokale busruter har været i høring. Vi har haft 2 

opslag kørende på vores Facebook side 

i. Et med et link til Midt Trafiks hjemmeside hvor vi opfordrer folk til at give 

input til køreplanen 

ii. Et med Jane Hove’s input til ændringer i køreplanen hvor vi opfordrer folk til at 
give deres opbakning. 

c. Der arbejdes på et skriv vedr. de muligheder der er for offentlig transport i 

Vesterhavsklyngens område. Skriv’et vil give en detaljeret forklaring de muligheder der 

er, især Flex-bus m.v. Når skriv’et er klar lægges det på hjemmesiden. Skriv’et forventes 

færdigt i løbet af et par uger. 

 

6. Ungehus  

a. Hanne Arberg og Morten har haft to online møder med 3-4 unge fra Staby, der er meget 

interesseret i at få gang i Ungehuset. Første møde var den 19. januar. Efterfølgende tog 

et par af drengene teten og påbegyndte en grundig rengøring af Ungehuset. Andet 

møde var d. 26. januar, hvor der igen blev diskuteret mulige aktiviteter i og omkring 

Ungehuset. Den ene af drengen havde hørt at TeenTown skulle rives ned og spurgte 

derfor til den Skater-rampe der står derhenne.  

Morten har efterfølgende haft kontakt til Henrik Zacho, Holstebro Kommune, der har 

taget forespørgslen meget positiv og vil undersøge muligheden. Alternativ kan det 

være kommunen har andet Skater-udstyr i overskud andre steder.  

Ungegruppen består p.t. af 3 dybt engagerede drenge i 15-16års alderen, men de mener 

bestemt at der er flere der gerne vil være med. 

Så længe der er så stramme restriktioner er det svært at gøre andet end at holde nogle 

on-line-møder, snakke lidt sammen og få huset frisket lidt op. Men vi er i gang og det er 

fedt. 

 

7. Aftenskolen 

a. Aftenskolen ligger underdrejet grundt forsamlingsforbuddet. 

 

8. Strategiplan 

a. Morten er ved at følge op på strategiplanen for 2020. Der tages enkeltvis kontakt til 

bestyrelses-repræsentanter for de enkelte arbejdsgrupper i løbet af februar. 

b. Vi skal så småt til at begynde at kigge på strategiplan for 2021. Mere om dette i løbet af 

februar/marts 
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Bilag 1: 

Pressemeddelelse: Vestjylland inviteres ind i stuerne på Nørre Vosborg Udviklende samtalesoirée skal hive 

en hel landsdel op med hårene Snakken skal gå gennem Nørre Vosborgs sale og stuer. Det gjorde den for 

200 år siden, hvor herremand og etatsråd Andreas Tang inviterede lokalbefolkningen inden for til soiré-

aftener med den bagtanke at opildne bondestanden til at dygtiggøre sig og tænke nye tanker. Den samtale 

er der igen blevet brug for, mener Helle I. M. Sigh, direktør for Fonden Nørre Vosborg. Hun sidder med et 

frisk tilsagn fra Erhvervsstyrelsens landdistriktspuljer på 340.278 kroner. Støttebeløbet skal både bruges til 

at udvikle dialogformen og til at afvikle moderne samtale-soireer. - Den slags kommer ikke af sig selv. Man 

møder ikke bare op og deler ud af sine tanker og ideer om tidens udfordringer og slet ikke, hvis man er 

vestjyde. Men vi er overbeviste om, at det kan læres. Hele egnen omkring Nissum Fjord er udfordret af 

vigende befolkningstal, fraflytning af unge og et generelt lavt uddannelsesniveau. Men Vestjylland har før 

trukket sig selv op med hårene, og det kan vi gøre igen, hvis vi begynder at snakke sammen og lytte til 

hinanden, siger Helle Sigh. Forsøgsprojektet “Samtalesoiré på vestjysk” har sat som mål at afholde fire 

workshop med borgere og fageksperter. Desuden skal der gennemføres otte samtalesoireer i 

herregårdsstuerne, hver med mellem 20 og 80 deltagere. To af samtalerne vil blive målrettet unge mellem 

15 og 26 år. - Projektet skal være formeksperimenterende, men kunne som udgangspunkt give mindelser 

om Højlunds Forsamlingshus, som ældre tv-seere husker. Dog med den markante forskel, at der ikke vil 

være en styrende autoritetsperson for bordenden. Vi skal først og fremmest sikre, at alle tør åbne munden 

og tage ordet i den demokratiske samtale, siger Helle Sigh. Netop dette aspekt tiltaler Morten Buhl Paakjær 

fra Husby. Han er formand for Vesterhavsklyngen, bestående af fem lokalsamfund omkring Nissum Fjord. 

Klyngen er blandt interessenterne i projektet. - Det gælder om at holde det nede på et folkeligt og jordnært 

niveau. I den forbindelse er samtalesoiré måske ikke den overskrift, jeg selv ville have valgt, men på den 

anden side er det et navn, folk vil huske, når først de har lært det. Og det vigtigste er at få alle, unge som 

ældre, med i samtalen, siger Morten Buhl Paakjær. Det er ikke mangel på meninger eller debatlyst, som 

hæmmer den vestjyske stemme i debatten, mener han. - Når vi diskuterer, er det ofte i forbindelse med 

politiske valg eller aktuelle sager som vindmøller, sommerhusudstykninger eller ulve. Her bliver 

meningerne trukket skarpt op for eller imod, uden at jeg tror, det rokker ret meget ved folks holdninger. 

Med samtalesoireerne skulle vi gerne nå et højere niveau, hvor vi lærer af hinanden. Nærdemokratiet ligger 

mig stærkt på sinde, og jeg ser virkelig frem til at komme i gang med det her, siger Morten Buhl Paakjær. 

 

 


