
 
Bestyrelsen for Vesterhavsklyngen 
 

 
Mandag den 16. august 2021 kl. 19:00 

Sted: Ungehuset Staby 

Deltagere: 

• Helge Thomsen 

• Anette Lillevang 

• Ivan Nielsen 

• Helle Gyldenberg 

• Lone Sivertsen 

• Morten Paakjær 

• Thomas Leerberg (Holstebro Kommune) 

Afbud:  

• Frederik Madsen 

 

Dagsorden: 

1. Velkomment til nye medlemmer af bestyrelsen 
2. Valg af ordstyrer 

Lone 
 

3. Godkendelse af referat 
Godkendt 

 
4. Orientering fra grupper 

a. Formanden 
Helle Gyldenberg har sagt ja til at deltage i et par bestyrelsesmøder. Vi har længe efterlyst en 
repræsentant fra Madum. Helle kender ikke Vesterhavsklyngen så hun vil gerne lige se 
Vesterhavsklyngen an før hun tager endelig beslutning 
 
Helge Thomsen, erstatter Frank Weber som repræsentant for Staby. Frank har trukket sig 
grundet meget andet frivilligt arbejde. 
Lone Sivertsen erstatter Kirsten Werner Kyndi som repræsentant for Thorsminde. Kirsten har 
valgt at stoppe i bestyrelsen i Thorsminde Borgerforening.  
 
Velkommen til alle 3 
 
Landsbyfilmen er blevet optaget og arbejdsgruppen har haft første udkast til gennemsyn og  
har givet kommentarer dertil. Afventer 2. udkast. 
 
Cykelstiarrangement blev afviklet med god tilslutning, til trods for at vejret ikke vidste sig fra 
sin allerbedste side. Borgerforeningerne og Vesterhavsklyngen har efterfølgende evalueret 
arrangementet og der er opbakning til at gentage og/eller lave lign arrangementer. 
Se referat på: Link til referat 

https://www.vesterhavsklyngen.dk/wp-content/uploads/2021/08/2021.07.08-Referat-evaluering-af-cykelstiarrangement.pdf
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b. Økonomi (Anette) 

Der står cirka 120.000 kr. på foreningens konto 
Unge-gruppens konto er i nul, så der dækkes ind fra foreningens konto efter behov 
 

c. Ungegruppen (Morten) 
Der arbejdes på en plan for Ungehuset i samarbejde med vores konsulent Malene 
Thune. Der blev afholdt 2 ”ide-møder i april/maj, det sidste sammen med designer 
Søren Vester. Der er p.t. en gruppe på cirka 20 unge drenge der er meget interesseret i 
at få et knallert-værksted op at stå. Det er blevet besluttet i første omgang at fokuseret 
på det der optager de fremmødte = knallert-værksted. Dette udelukker ikke andre 
aktiviteter. 
Planen er i første omgang at få etableret ny klima-skærm (yderbeklædning + tag) samt 
indrettet et værksted i det ene omklædningsrum + depotrum. Real Dania er stadig 
meget interesseret i projektet og det forventes at de vil finansiere selve bygnings 
istandsættelsen.  
Desuden har vi fået 20.000kr. fra Ulfborg Sparrekassefond til værktøj m.v. 
Det forventes at projektet kan gå i gang snarest. 
De unge har planlagt en ”generalforsamling” hvor der skal vedtages regler for Ungehus, 
fastsættelse af kontingent o.s.v. Mødet holdes d. 29. august 
 

d. Kommunikation (Morten) 
Kommunikationsgruppen har lagt lidt stille her hen over sommeren, der har desuden 
været en del frafald af medlemmer så der skal gerne findes lidt flere folk. Gruppen er 
ved at planlægge et møde. Det er kritisk vi får gruppen til at fungere og at vi får taget fat 
på implementering af den nye platform til Lokalnyhed.dk. 
 
 

e. Mobilitet (Morten p.v.a. Frederik) 
Ladestandere i Sdr. Nissum 
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af: 
• Peter Leth, Ulfborg (Elbils-entusiast)  
• Jens Andreas Vestergaard, Sdr. Nissum (Lokal ildsjæl) 
• Overlærer Madsen, Sdr. Nissum (tovholder for mobilitetsgruppen) 
• Peer Viborg Madsen, Ørnhøj (Brugsuddeler i Sdr. Nissum) 

Gruppen har udarbejdet en projektbeskrivelse ”Watt i vest” (Se bilag) Desuden 
arbejdes der på finansiering der er søgt hos Nodeafonden og Holstebro-Struer LAG. 
Skal projektet realiseres forventes det at der vil være stort behov for en kordinerende 
projektleder der vil skulle lægge et anseeligt antal timer i projektet. Derfor er der i 
ansøgningerne inkluderet en ”projektlederløn/konsulentløn” til Peter Leth i 
størrelsesorden 25.000 kr. + moms.  
Se Projektbeskrivelse på: Link til Watt i West 
 

 
 
 
 

https://www.vesterhavsklyngen.dk/wp-content/uploads/2021/08/Watt-i-West.pdf
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f. Kend din Klynge/”Den vildste Vesterhavsklynge” (Morten) 

Sisse Paakjær har etableret en lille gruppe der arbejder på at lave nogle arrangementer 
under temaet ”Den vildeste Vesterhavsklynge”. Der blev søgt midler hos Sparekassen 
Thy, men desværre fik vi afslag. Gruppen arbejder videre på at planlægge en række 
arrangementer. 

 
 

g. Aftenskolen Vest for Ulfborg (Ivan) 
Aftenskolen Vest for Ulfborg. Arbejdsgruppen (der i virkeligheden er en selvstændig 
bestyrelse) er ved at planlægge generalforsamling. 
Efterårs kurser er planlagt 
Bestyrelsesmøde torsdag d. 19/8 

 
5. Konstituering 

Frank var næstformand og Kirsten var sekretær så disse to poster skal som minimum 
besættes. Desuden var Frank bestyrelsens repræsentant i kommunikationsgruppen. Der 
behøver nødvendigvis ikke være en bestyrelsesrepræsentant i kommunikationsgruppen, men 
det er hensigtsmæssigt. 
Vesterhavsklyngens bestyrelse har konstitueret sig som følger: 
 
Formand: Morten Paakjær 
Næstformand: Frederik Madsen 
Kasser: Anette Lillevang 
Sekretær: Lone 
 

 
Fokusemner 

6. Generalforsamling 
a. Dato og tidspunkt 

20/9 – kl.19:00,  
b. Sted. Husby Sognegård/Efterskole – Morten spørger Jesper 

 
c. Indhold - Skal det ”blot” være j.f. vedtægterne eller skal vi koble mere på? Vedtægter 

kan læses på: Link til vedtægter  
J.f. Vedtægterne + offentliggørelse af filmen 
 

d. Forslag til dirigent og referent 
Bjørn Albinus – Morten spørger 
Lone – Referent 
 

e. Personer på valg 
Frederik Madsen 
 

f. Strategiplan 
Ved generalforsamlingen skal der fremlægges en strategiplan. 
Den eksisterende strategiplan kan ses på: Link til Strategiplan 2020 
Strategiplan for 2021 påtænkes at være en opdateret udgave af Strategiplan 2020 – 
kom derfor gerne med input. 

https://www.vesterhavsklyngen.dk/wp-content/uploads/2018/12/Vedt%C3%A6gter-0404-2018_endelige.pdf
https://www.vesterhavsklyngen.dk/wp-content/uploads/2021/08/Strategiplan-2020.pdf
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Morten laver et oplæg til en revideret strategiplan 

 
7. Fællesskabsstafetten  

a. Vi er blevet inviteret til at være med i Fællesskabsstafetten. Lad os diskutere emnet. 
Materiale tilsendes separat. 
Morten undersøger med Lene Rønn i Thorsminde, hvad Thorsminde har i tankerne 

 
8. Mødedatoer for efteråret 2021 

Vi skal have fastlagt hvornår vi vil afholde bestyrelsesmøder året ud, så tag gerne kalender  
med. 
Mandag d. 4/10 kl. 19:00 
Mandag d. 15/11 kl. 19:00 
 

9. Møde med borgerforeninger i uge 37, (13-19. september) 
Kommunikationsgruppens udfordringer? 
Fællesarrangementer 
 

10. Valgmøde forud for Kommunalvalg 
Det blev besluttet at arrangere et møde noget lign. det ”Valg-møde” Vesterhavsklyngen 
arrangerede i.f.b.m. kommunalvalget i 2017. 
Der skal dog kun inviteres 1 person fra hvert parti 
 
Sted: Sdr. Nissum Hal: Anette booker (snakker med Frederik om dato) 
Ordstyrer: Helge spørger Frank Weber 

 
11. Evt. 

13/9 halv-årlige møde for borgerforeninger i Holstebro kommune 
 
 
 
 
 


