
Vesterhavsklyngen 
 

Referat 

 

Bestyrelsesmøde den  22. marts 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. Der kommer nogle regninger lidt 

forsinket. Anette er ved at rydde 
lidt op og få overblik. Alle kunder 
på infoskærme har betalt. Mobile 
Pay koster lidt, og bliver ikke 
brugt så meget. 

c. Der arbejdes videre. Malene er ved 
at lave en plan. 

d. IAB 
e. Hjemmeside, passagerråd, Strøm 

på Sdr. Nissum 
f. IAB 
g. IAB 
h. IAB 

 

Fokusemner   
5. Fællesmøde med 

Borgerforeningerne onsdag d. 
24/3 

a. Gennemgang af 
program 

b. Andet 
 

 
a. Program gennemgået 
b. Landsbyfilm skal tilføjes 

programmet 

 

6. Strategiplan 2021 & Budget 
2021 
Vi nærmer os GF, der hvis 
forsamlingsforbuddet tillader 
det skal afholdes 28. april. Der 
skal på GF fremlægges en 
strategiplan og et budget. 

a. Oplæg til ny 
strategiplan 

b. Budget for 2021 
 

a. Der bliver lagt op til at 
arbejdsgrupperne selv kommer 
med et oplæg til deres strategiplan 
for 2021 

b. Anette udarbejder et udkast til et 
budget 

Arbejdsgrupper 
udarbejder 
oplæg. 
 
Anette lave 
budgetudkast 



Vesterhavsklyngen 
 

7. Landsbyfilm 
Finansieringen er på plads så 
vi skal videre i planlægningen 

a. Diskussion om indhold 
og fremgangsmåde 

 

Projektet er nu finansieret, og vi skal 
videre med planlægningen. Første 
skridt er et møde med Landsbyfilm.dk 
Vi foreslår onsdag d. 21 mellem 14:00 
og 16:00 

Morten vender 
tilbage med dato 
når det er 
endeligt aftalt 
med 
Landsbyfilm.dk 

   
 


