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Referat 

 

Møde med borgerforeninger, på Teams 
Punkt Drøftelse Opgave 

1. Velkomst Morten byder velkommen, fortæller 
lidt om baggrunden for mødet og 
gennemgår dagsordenen. 
 

 

2. Hvad rør sig i de enkelte 
lokalsamfund 

 

Staby: i det sidste år er der brugt 
meget tid på kloak 
separeringsprojektet, som er et 
samarbejde mellem Vestforsyning og 
Holstebro kommune. 
Der er også blevet ansat en ny 
købmand og der skal snart afholdes 
stiftende generalforsamling i den nye 
forening som skal drive købmanden. 
Staby vandværk er fusioneret med 
Ulfborg vandværk, hvilket byen glæder 
sig over. 
 
Sdr. Nissum: Holstebro kommune har 
inviteret byen med i et landsbystrategi 
projekt i samarbejde med Holstebro-
Struer LAG. 
 
Husby: Sogneforeningens arbejde har 
stort set ligget stille pga. Covid-19. 
Men der er så småt begyndt at ske lidt 
igen, blandt andet de skal til at tynde 
lidt i nogle træer i et hegn, på 
opfordring fra en borger som gerne vil 
have lidt mere lys i sin stue. 
Der er også gang i et samarbejde 
omkring sognegården for at fastholde 
den som et mødested for områdets 
beboere og de planlægger et 
arrangement i teltet til sommer. 
 
Thorsminde: 
Borgerforeningen planlægger sæsonen 
som om alt er normalt, men er klar til 
at tage forbehold for de restriktioner 
Covid-19 situationen evt. kommer til at 
pålægge foreningen. 
Foreningen har fået tilladelse til at 
oprette et indhegnet hundeareal 
(hundeskov uden træer), ved siden af 
bevægelsespladsen ved 
Thorsmindehallen. 
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Desuden arbejdes der på at få op sat 
fartdæmpende 
trafiksikkerhedsforanstaltninger i 
byen, især for at dæmpe for 
hastigheden på den tunge trafik 
gennem byen. 
 

3. Opfølgning fra sidst 
a. Cykelkort (Hanne, 

Staby) 
 

a. Hanne har modtaget et kort fra 
turistforeningen, som fil til et 
program der hedder Indesign. 
Den indeholder allerede nogle   
ruter og der kan tilføjes flere, 
men Hanne skal bruge en 
hjælper til at rette til. 
Martin og Hanne snakker 
sammen om det 

 

4. Nyt fra Vesterhavsklyngen 
a. Generelt 
b. Ungehus 
c. Hjemmeside og 

kalender 
d. Mobilitet 
e. Kend din Klynge 

 

a. Morten fortæller generelt om 
hvad Vesterhavsklyngen går og 
laver. 
Hvad kan vi bruger 
Vesterhavsklyngen til: 
Den er opstået på initiativ fra 
de fire borgerforeninger, så vi 
kan spørge dem om hvad de vil 
med den ☺ 
Morten opfordrer hermed 
foreningerne til at komme med 
ideer og indspark til hvad 
Klyngen skal. 
Morten henviser også til §2 i 
Vesterhavsklyngens 
formålsparagraffer. 
 

b. Morten opsummerer historien 
om Ungehuset, fra op til ned, 
for at gøre rede for hvorfor de 
unge tabte interessen og 
forsvandt og projektet gik lidt i 
stå.  
Der er heldigvis en ny flok unge 
der har vist interesse og 
projektet er så småt på vej på 
banen igen. 
Han fortæller også at vi stadig 
har støtte fra RealDania og at vi 
snart får nogle skaterramper 
fra det nedlagte TeenTown. 
Denne nye fase i projektet vil 
være mere handling og mindre 
bureaukrati. 
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 Malene Thune, som også hjalp 
Klyngen i gang, kommer med 
på projektet som konsulent. 
 

c. Morten fortæller om 
hjemmesiden og kalenderen og 
viser den frem. 
Han opfordrer foreningerne til 
at finde folk der gerne vil skrive 
gode historier til hjemmesiden, 
samt at overveje om der er 
flere ting/oplysninger om 
lokalområdet som foreningerne 
ønsker at få med på 
hjemmesiden. 
Han opfordrer også 
foreningerne til at bruge 
kalenderen, man kan få 
oprettet et login, så 
foreningerne selv kan komme 
ind og lægge arrangementet ind 
og foreningerne kan få 
Klyngens kalender til at snakke 
sammen med deres egen 
foreningskalender. 
Foreningerne kan bede om 
hjælp til at få alt til at fungere 
som det skal. 

 
d. Morten fortæller om hvad 

mobilitetsgruppen arbejder 
med. Han viser den nye fane 
hvor der beskrives de 
forskellige muligheder vi som 
borgere har for offentlig 
transport i området. 
Han fortæller om Jane Hove, 
som er medlem af 
mobilitetsgruppen og som 
netop er blevet valgt ind i 
Passagerrådet. Hun arbejder 
meget med at forbedre 
forholdene og fleksibiliteten i 
offentlig transport, for alle 
brugere. 

 
e. Morten fortæller om Kend din 

Klynge gruppen, som 
arrangerer ture for i 
Vesterhavsklyngens område, 
for beboere i 
Vesterhavsklyngen, med det 
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formål give folk mulighed for at 
lære lokalområdet bedre at 
kende. 
Den har desværre også ligget 
meget stille pga. Covid-19. 
 Men der er gang i 
planlægningen af to udendørs 
ture, en gåtur i Husby 
Klitplantage og en som går 
under arbejdstitlen ”Kend dine 
insekter”. 
Morten opfordrer foreningerne 
til at komme med ideer til ture 
gruppen kan arrangere eller 
steder som man mener folk 
gerne skal besøge. 
 

f. Morten fortæller også kort om 
at Vesterhavsklyngen har 
overtaget driften af Aftenskolen 
Vest for Ulfborg. 
 

g. Vi har bestilt en ”reklamefilm” 
for Vesterhavsklyngen, fra 
Landsbyfilm. 
Projektet ligger hos 
Vesterhavsklyngens 
bestyrelsen, men bestyrelsen 
vil gerne have input fra 
foreningerne og hvad der skal 
med i filmen. 
Den bliver forhåbentlig filmet i 
løbet af foråret 

 

5. Fælles arrangement Vesterhavsklyngens bestyrelse har 
længe ønsket at lavet et 
fællesarrangement for hele klyngen. 
 
Thorsminde borgerforening har 
foreslået at der bliver lavet et 
arrangement for at indvie den nye 
cykelsti. Noget i retning af at hver 
landsby laver et eller to mindre 
arrangementer som man kan cykle 
imellem, så kan man selv vælge hvor 
langt omkring man vil. 
 
Det var der opbakning til fra de øvrige 
foreninger. 
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Hvornår skal dette fælles 
arrangement afholdes: Når 
forsamlingsforbuddet tillader 
 
Andre forslag til strukturering/tema 
for arrangement:   
Cykelstafet – Fra Thorsminde til Staby 
Løb med poster, evt. på telefon. 
Mysterie løb, hvor man skal finde clues 
i de forskellige byer. Evt.med 
deltagelse fra dilletanterne fr Staby. 
Cykelorienteringsløb 
 
Det blev fortalt fra Aktiv Staby at 
PostDanmark rundt kommer igennem 
Staby d 10. august. Der fremkom 
forskellige forslag til at gøre 
Vesterhavsklyngen synlig i Staby. 
 
Lone foreslår at vi kontakter en 
journalist for at fortælle om 
”Vesterhavsklyngen rundt” hvor vi 
bruger hypen fra PostDanmark rundt 
til at fremhæve vores område. 
 

6. Covid-19 – hvordan håndterer 
vi det? 

Morten vil gerne høre hvordan de 
forskellige foreninger har tacklet 
Covid-19 krisen. 
Han fortæller først kort om hvad 
Vesterhavsklyngen har gjort, blandt 
andet at mange af de møder der er 
afholdt, både med kommunen, med 
forskellige interessenter og en række 
bestyrelsesmøder er blevet afholdt 
online. 
 
Lone fortæller at i Thorsminde 
borgerforening har de mødtes i små 
grupper, hovedsagligt udendørs, til 
arbejdsdage og deslige.  

 

7. Afrunding/evt. – næste møde Evt. 
Lone bringer op om Vesterhavsklyngen 
kunne hjælpe med at skaffe fibernet til 
området. 
 
Hanne Arberg spørger hvorfor 
landsbystrategiplanlægning fra 
kommunen bliver lagt hos de enkelte 
landsbyer frem for hos Klyngen, da vi 
jo med klyngen har udtrykt et ønske 
om at blive set som en enhed. 

 



Vesterhavsklyngen 
 

 
Forsamlingen blev enige om at holde et 
fælles møde igen om et halvt års tid. 

 


