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Bestyrelsesmøde den  22. februar 2021 
Afbud fra Ivan og Niels 
Punkt Drøftelse Opgave 

1. Valg af ordstyrer 
 

Morten er valgt  

2. Godkendelse af referat + januar 
notat 
 

Begge godkendt  

3. Opfølgning fra sidste møde 
a. Repræsentant for Madum (Frank)  

 

Intet nyt.  

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

a. Formanden 
b. Økonomi (Anette) 
c. Ungegruppen (Morten) 
d. Kommunikation (Frank) 
e. Mobilitet (Frederik) 
f. Kend din Klynge (Morten) 
g. Aftenskolen Vest for Ulfborg 

(Ivan) 
h. Staby projekt vedr. 

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

 
 

a. IAB 
 

b. Anette beretter kort om 
økonomien. Den ser fornuftig ud. 
Peer vil hjælpe Anette med at lave 
årsregnskabet 2020, inden 
generalforsamlingen. 
 

c. Morten fortæller at han og Hanne 
Arberg har holdt nogle møder hver 
anden tirsdag med nogle unge, som 
gerne vil sætte gang i huset igen. 
De har været omme og gøre rent og 
begynde at sætte lidt i stand. 
Desuden har huset fået lov at låne 
nogle skaterramper fra Teentown i 
Ulfborg, som er lukket ned. 
Morten har også talt med dem om 
at få Malene Thune med ind som 
konsulent igen. Malene er ved at 
undersøge om vores fondsmidler 
hos RealDania stadig er til 
rådighed. 
 

d. Se pkt. 7 
 

e. Frederik fortæller at han har talt 
med Brugsen om at sætte lade 
standere op på deres p-plads. Han 
foreslår også at vi skal forsøge at få 
Coop/OK til at sætte lade standere 
op alle steder hvor de også har 
tankstationer.  
 

f. IAB 
 

 



Vesterhavsklyngen 
 

g. Alle kurser er aflyst, pga. de nye 
Corona restriktioner. Forårets 
kurser nåede slet ikke at komme i 
gang.  
 

h. Frank fortæller at de er tæt på at 
finde en ny købmand til Staby. 
Desuden har de fået bevilget af 
kommunen at der kommer mobile 
vejbump i byen. 

Fokusemner   
5. Opfølgning på Strategiplan 

2020/2021 (Morten) 
Morten har rundsendt et skriv, vi 
vil diskutere ud fra jeres input. 
 

Jf. det dokument Morten har sendt 
rundt til bestyrelsen. 
 

 

6. Vesterhavsklyngen og COVID-19. 
(Morten) 
 

Bl.a. jf. oplæg som Morten har sendt ud. 
 
Frank påpeger dels at vi kan tænke 
online arrangementer og dels at vi 
forhåbentlig går et efterår i møde hvor 
folk er vaccinerede, så vi i et vidst 
omfang kan mødes igen. 
 
Men bl.a. pga. den demografiske 
sammensætning i vores område, kan 
det være at folk stadig har 
reservationer omkring at mødes i store 
grupper. 
Vi tror umiddelbart heller ikke særligt 
på at restriktionerne bliver løsnet 
særligt meget, hvis vi er heldige må vi 
samles 20-50 i maj. 
Men det kommer an på mange faktorer 
som mutationer, vaccinernes udrulning 
og effektivitet, hvor gode folk er til at 
overholde restriktionerne osv.. 
 

 

7. Ny IT platform for Lokalnyhed.dk 
(Frank) 

a. Kommunikationsgruppen har set 
på et oplæg fra Ballum IT til en ny 
platform for Lokalnyhed.dk. Se 
indstilling fra 
Kommunikationsgruppen. 
 

a. Vores info-skærm system står til et 
generationsskifte. 
Frank fremlægger det tilbud 
kommunikationsgruppen har fået 
omkring opsætning og drift af et 
nyt system. 

Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget 
at tage imod tilbuddet og bevillige 
pengene til at få sat det nye system i 
gang, jf. den plan Frank fremlagde. 
 

 

8. Møde med borgerforeningerne. 
(Morten) 

a. Online møde onsdag d 24. marts 
b.  
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a. Tidspunkt og mødeform 
b. Agenda 
c. Fællesarrangement 

 

i. Folder med cykel og 
vandreruter i området, for at 
highlighte de mindre befærdede 
stier. 

ii. At lave en ”Klynge-film”, hvor vi 
præsentere vores klynge. 

iii. Mobilitetsstragtegi. 
iv. En dilletant teatergruppe, på 

tværs af Klyngen. 
 

c. Thorsminde borgerforening har 
foreslået at man kunne lave et 
arrangement langs cykelstien, hvor 
hver landsby laver en eller flere 
aktiviteter af en art, hvor folk de 
selv flytter sig rundt i mindre 
grupper. 

9. evt. Intet  
 


