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Referat 

Torsdag den 8. juli 2021 kl. 19:00 

Sted: Ungehuset, Skråvej 2 

Forslag til dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
Anette er valgt 
 

2. Evaluering af Cykelstiarrangement 
a. Planlægningen og forberedelser 

Der er enighed om at vi skulle have været tidligere ude med planlægningen, det gik lidt 
for stærkt. 
 

b. Ruten/turen 
Igen bred enighed om at ruten havde en tilpas længde og at det var godt at man kunne 
regulere efter hvad man ønskede. 
Desværre var vejret lidt imod. 
 

c. Musik/øl/pølser i Thorsminde 
Folk synes det var hyggeligt og god musik.  
Dog kunne der måske godt have været lidt flere frivillige. 
 

d. Økonomi 
Vesterhavsklyngens bestyrelse er blevet enige om at Klyngen evt. gerne vil betale for 
musikken. Men det blev besluttet at regningen deles som først aftalt. Morten sender 
Thorsminde Borgerforenings kontonummer videre til de øvrige bestyrelser. 
 
Der er snak om hvordan vi gør med hensyn til at samle frivillige til et andre 
Klyngearrangementer. Om der skal komme frivillige fra alle foreninger eller om hver 
forening selv skal finde frivillige. 
 
Vi har indsamlet i omegnen af 2500 kr. til Børnecancerfonden. 

 
3. Fremtidigt samarbejde omkring arrangementer 

 
a. Skal vi gentage arrangementet i 2022? 

Der vil blive arbejdet på at gentage arrangementet under en lignende form næste 
sommer. 
Det foreslås at involvere Staby skole i arrangementet næste år, for at få flere med i 
aldersgrupperne ”under 14” og ”14-40 år”. 
 
 

b. Skal vi gå sammen om lign. eller andre arrangementer 
Thorsminde foreslår at foreningerne går sammen om at afvikle Nordisk 
strandrydderdag d 18/9. Det lyder til at der er opbakning, men der ønskes flere 
oplysninger. 
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Det foreslås også en form for fælles loppemarkeder. 
 

c. Hvordan skal økonomien være når vi fremadrettet laver arrangementer sammen? 
Der er uenighed om om det skal besluttes fra gang til gang eller om vi skal køre 
økonomien fælles over Vesterhavsklyngens Mobilepay nummer. 
Der er dog enighed om at det skal være enkelt 
 

4. Planlægning af fællesmøde mellem foreningerne og Vesterhavsklyngen 
Engang i uge 37. 


