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Dagsorden
1. Velkomst

2. Hvad rør sig i de enkelte lokalsamfund? (3 min pr. landsby)

3. Opfølgning fra sidste møde

4. Nyt fra Vesterhavsklyngen

5. Fælles arrangement

6. Corona

7. Afrunding – Næste møde

Fællesmøde



Dagsorden
1. Velkomst

2. Hvad rør sig i de enkelte lokalsamfund? (3 min pr. landsby)

a) Staby

b) Madum

c) Sdr. Nissum

d) Husby

e) Thorsminde

3. Opfølgning fra sidste møde

4. Nyt fra Vesterhavsklyngen

5. Fælles arrangement

6. Corona

7. Afrunding – Næste møde

Fællesmøde



Dagsorden
1. Velkomst

2. Hvad rør sig i de enkelte lokalsamfund? (3 min pr. landsby)

3. Opfølgning fra sidste møde (Hanne)

4. Nyt fra Vesterhavsklyngen

5. Fælles arrangement

6. Corona

7. Afrunding – Næste møde

Fællesmøde



Fællesmøde

Dagsorden
1. Velkomst

2. Hvad rør sig i de enkelte lokalsamfund? (3 min pr. landsby)

3. Opfølgning fra sidste møde

4. Nyt fra Vesterhavsklyngen
a) Generelt

b) Ungehus

c) Hjemmeside & kalender

d) Mobilitet

e) Kend din Klynge

f) Aftenskolen Vest for Ulfborg

g) Landsbyfilm.dk

5. Fælles arrangement

6. Corona

7. Afrunding – Næste møde



Fællesmøde

Generelt

Hvad kan vi bruge Vesterhavsklyngen til?

Vesterhavsklyngen er blevet til på initiativ fra Borgerforeningerne 

i Staby, Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde.

De fire borgerforeninger + Madum har hver en plads i 

Vesterhavsklyngens bestyrelse

Hvad vil I med os?
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Generelt

§ 2 Formål Landsbyklyngens formål er at arbejde for fremme af 
samarbejdet, skabe en samlet og fælles identitet, øget fællesskab 
samt udvikling af området i forhold til bosætning, erhvervsudvikling, 
fritidsaktiviteter, turisme og andre områder af vigtighed for 
klyngeområdets udvikling. Udvikling af området skal ske ved at samle, 
samarbejde og skabe synlighed. Områdets kvaliteter, historie og 
naturområder skal fremhæves så området er og fremstår attraktivt i 
egen og andres bevidsthed og udgør en samlende enhed, som står 
stærkere end de enkelte områder hver for sig. 



Ungehus I

Det started godt – mange unge

Det fortsatte godt – mange penge

Det mistede jordforbindelsen – og løb ud i sandet

De unge mistede interesse og forsvandt
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Ungehus II

Vi har et hus

Vi har også en del penge

Real Dania vil meget gerne have gang i Ungehuset ->

- mindre krav, mindre bureaukrati – mere handling

Vi har en lille gruppe unge der gerne vil have gang i huset
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Vi er blevet lovet nogle scater-ramper fra Teentown



Ungehus II

“Gul stue” i Sdr. Bork
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Ungehus II

Konsulent, Malene Thune

Arkitekt/designer, Søren Vester



Ungehus II

Plan:

- Første ide-møder omkring slutningen af april

- Indretning/ombygning m.v. i løbet af foråret og sommeren

Fællesmøde



Ungehus

Hvad kan vi bruge Vesterhavsklyngen til?

- Til at skabe et samlingssted og aktiviteter for områdets unge

Fællesmøde



Hjemmeside & kalender

www.vesterhavsklyngen.dk
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http://www.vesterhavsklyngen.dk/


Hjemmeside & kalender

- Hjemmesiden passes og redigeres af Kommunikationsgruppen

- Der modtages meget gerne input til indhold i form af:

-> Små historier og nyheder fra hverdagen

-> Oplysninger om hvad der findes af institutioner, kultur, seværdigheder m.v. i området

-> Indhold til kalender

-> Andet….
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Hjemmeside & kalender

Kalenderen:

- Er den eneste fælles kalender der dækker hele Vesterhavsklyngens område

- Er ikke bedre end dem der giver input til den

- Der kan linkes fra Vesterhavsklyngens kalender til foreningers kalender

Fællesmøde



Hjemmeside & kalender

Hvad kan vi bruge Vesterhavsklyngen til?

- Til at skabe og vedligeholde en hjemmeside der fortæller bredt om hele området

og kan være med til at skabe en fælles identitet.

- Til at drive en fælles kalender over aktiviteter i hele området

Fællesmøde



Mobilitet

Mobilitetsgruppen arbejder med:

- Information omkring muligheder for offentlig transport: https://www.vesterhavsklyngen.dk/transport/

- Forbedringer af den offentlige transport

-> Input til høringer

-> Medlem af Passager-rådet

- Mulighed for samkørsel/samkørsels-app

- Mulighed for Byens bil

- Ladestandere til batteribiler

Fællesmøde

https://www.vesterhavsklyngen.dk/transport/


Mobilitet

Hvad kan vi bruge Vesterhavsklyngen til?

- Til at arbejde for bedre kollektiv transport i vores lokalområde

- Til at sikre bedre information omkring muligheder for kollektiv transport

- Til at arbejde for alternative transport former:

-> Samkørsel

-> Delebil

-> Batteribil
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Kend din klynge

Har til formål at udbrede kendskabet af indholdet i vores 

lokalsamfund til de folk der bor her.

“Gruppen” har lagt i Corona-dvale

Input og ideer modtages

Det må gerne være små simple arrangementer hvor:

- Man mødes og ser, går, oplever et lille hjørne af Vesterhavsklyngen

- Det må gerne være let og simpelt
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Kend din Klynge

Hvad kan vi bruge Vesterhavsklyngen til?

- Til at lære folk og steder i Vesterklyngen bedre at kende
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Aftenskolen Vest for Ulfborg

Vesterhavsklyngen har overtaget Aftenskolen Vest for Ulfborg

- Indtil videre kører aftenskolen videre i en selvstændig forening

- Indtil videre er aktiviteterne de samme
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Aftenskolen Vest for Ulfborg

Hvad kan vi bruge Vesterhavsklyngen til?

- Til at holde gang i Aftenskolen og videreudvikle den herfra
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Landsbyfilm.dk

Vesterhavsklyngen har bestilt en reklamefilm?

- Filmen skal bruges til at markedsføre og “brande” Vesterhavsklyngen

- Filmen er finansieret gennem reklame-sponsorater fra lokale erhvervsdrivende

- Filmen skal optages i de 5 lokalområder og klippes sammen til en sammenhængende film

- Vesterhavsklyngens bestyrelse står for “drejebog”, men meget gerne med input fra de 5 

lokalsamfund.

Fællesmøde



Landsbyfilm.dk

Hvad kan vi bruge Vesterhavsklyngen til?

- Til fælles markedsføring af hele området
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Dagsorden
1. Velkomst

2. Hvad rør sig i de enkelte lokalsamfund? (3 min pr. landsby)

3. Opfølgning fra sidste møde

4. Nyt fra Vesterhavsklyngen

5. Fælles arrangement

6. Corona

7. Afrunding – Næste møde
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Fælles-arrangement
- Forslag fra Thorsminde

- En fælles fejring af den nye cykelsti

- En dag hvor:

-> Alle skal ud at cykle

-> Man bestemmer selv hvor og hvornår man starter og stopper

-> De enkelte landsbyer laver nogle aktiviteter ved, eller tæt på cykelstien, som man som cykelist

kan komme og deltage i efter behag



Dagsorden
1. Velkomst

2. Hvad rør sig i de enkelte lokalsamfund? (3 min pr. landsby)

3. Opfølgning fra sidste møde

4. Nyt fra Vesterhavsklyngen

5. Fælles arrangement

6. Corona

7. Afrunding – Næste møde
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Corona

For et år siden lukkede Danmark ned….

- Butikker

- Arbejdspladser

- Skoler

- Institutioner

- Sociale arrangementer

- Foreningslivet
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Corona

For et år siden lukkede Danmark ned….

- det bliver nok bedre når foråret kommer…..
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Et år senere er Danmark stadig lukket ned…..

- det bliver nok bedre når foråret kommer…..



Corona

Der er grund til forsigtig optimisme, men….
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- det varer nok længe før alt er som før

Vi kan sætte os ned og vente på bedre tider….

- eller vi kan indrette os efter forholdene



Corona – Hvad har andre gjort?

- Op mod en halv million danskere arbejder hjemmefra

- Alle slags møder lige fra kordinering af dalige opgaver til ledelsesbeslutninger

klares on-line

- Lægekonsultationer foretages i øget omfang over nettet

- Mange foreninger planlægger on-line generalforsamlinger

- Der afholdes et væld af sociale arrangementer on-line så som

-> Foredrag

-> Banko

-> Vin-smagning
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Corona – Hvad har andre gjort?

- Op mod en halv million danskere arbejder hjemmefra

- Alle slags møder lige fra kordinering af dalige opgaver til ledelsesbeslutninger

klares on-line

- Lægekonsultationer foretages i øget omfang over nettet

- Mange foreninger planlægger on-line generalforsamlinger

- Der afholdes et væld af sociale arrangementer on-line så som

-> Foredrag

-> Banko

-> Vin-smagning

-> Fredagsbar med live musik
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Corona – Hvad har andre gjort?

Lars Løkke har skabt sig et politisk netværk med 15000 “medlemmer”

Han afholder ugentlige webinarer og digitale forsamlingshuse hvor der diskuteres

politisk emner.
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Corona – Hvad har vi gjort I Vesterhavsklyngen?

Vi har afholdt de seneste 2 bestyrelses møder on-line

Mobilitetsgruppen har afholdt møder med Holstebro Kommune omkring køreplaner

Kommunkationsgruppen har afholdt møder omkring et nyt system til infoskærme

Al mødeaktivitet omkring Ungehuset er sket on-line
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Corona – Hvordan står det til?

Corona har haft meget stor indflydelse

Alle aktiviteter har været aflyst – især Aftenskolen er ramt

Det har under tiden været svært at holde gejsten oppe
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Corona – Hvordan står det til hos Jer?

…..
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Tak for opmærksomheden☺

Kontakt bestyrelsen på: formand@vesterhavsklyngen.dk

Bestyrelsesmøde
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