
 
Bestyrelsen for Vesterhavsklyngen 
 

 
Referat fra møde mandag den 25. oktober 2021 kl. 19:00 

Sted: Husby Gl. Præstegård, K.L. Aastrups Vej 2, Husby 

Deltagere:  

• Helge Thomsen  

• Anette Lillevang  

• Ivan Nielsen  

• Lone Sivertsen 

• Morten Paakjær  

• Frederik Madsen 

 

• Afbud: Helle Gyldenberg 

Forslag til dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
Frederik Madsen 
 

2. Godkendelse af referat 
Godkendt 

 
3. Orientering fra grupper 

a. Formanden 
Skolelederen fra Staby Skole har kontaktet klyngen grundet cykelkørsel på et legeareal 
ved skolen. Formentlig 7. klasses børn. Klyngen vil have det i tankerne. 
 

b. Økonomi (Anette) Annette kontakter Jens Andreas Vestergaard vedr. en difference på 
et småbeløb på kr. 39,25. Kontoindestående og udeståender blev gennemgået. 
Økonomien ser fornuftig ud. 
 

c. Ungegruppen (Morten) tages under pkt. 7 
 

d. Kommunikation (Morten) 
Intet siden sidst, der sker ikke så meget. Niels kører rundt og laver opsøgende arbejde 
og skriver fine artikler. Vælgermødet var slået op på samtlige infoskærme, ligesom der 
var sat plakater op ved Købmænd.  GDPR diskuteres og Klyngen er enige om at man 
udmærket kan sende mails til foreningens medlemmer. Når der sendes ud til alle 
sendes som BCC. 
 

e. Mobilitet (Frederik) 
Gruppen består af Ivan , Jane, Niels og Frederik. Planlagt møde i Staby Sognegård den 
10. november. Kan ses på lokalnyhed.dk og Vesterhavsklyngen.dk. Vedr. 
ladestanderprojektet vil LAG Struer/Holstebro behandle gruppens ansøgning i starten 
af december. De ønsker sig dog flere tilkendegivelser fra foreninger der vil bakke op 
om projektet.  
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f. Vild Vesterhavsklynge (Morten) 
Intet at bemærke 
 

g. Aftenskolen Vest for Ulfborg (Ivan) 
Generalforsamling afholdt den 15/9. Søren Bloch nyt medlem af bestyrelsen af 
aftenskolen. Ud over Søren skal der tilgå bestyrelsen endnu et medlem. Ivan er valgt 
som formand endnu et år. Alle kurser er i gang. Pænt overskud i 2020. Samarbejde med 
AOF Ulfborg har været undersøgt, men Aftenskolen Vest for Ulfborg foretrækker egen 
metode. Aftenskolens tilbud ses på lokalnyhed.dk og Vesterhavsklyngen.dk  
 

h. Turisme (Morten) 
Der er taget initiativ til at samle interessenter i Destination Nord-Vestkystens område. 
Der er udarbejdet en APP som hedder Vestkysten som kan hentes gratis.  

 
4. Opfølgning fra generalforsamling 

Vi kunne ønske os et større fremmøde og overvejer at koble næste generalforsamling sammen 
med et interessant foredrag, der kan bidrage til at flere får lyst til at møde op. 
 

5. Opfølgning fra møde med borgerforeningerne 
Udmærket møde. Aftale om cykelevent. Ellers intet at bemærke. 

 
a. Opfølgning fra vælgermøde 

Pænt fremmøde og med en fremragende ordstyrer, Gudmund Heinsen.   
Mødet var arrangeret på fornemste vis af Anette Lillevang. 

  
Fokusemner 
 

 
6. Arbejdsudvalg 

Fordeling af udvalg i bestyrelsen 
Der er 6 udvalg i Klyngen. Morten er tovholder på de 4. Vi taler om plusser og 
minusser ved frivilligt arbejde i Klyngen. 
 

7. Bemanding af udvalg 
Vi forsøger at køre Ungehuset og Kommunikationsgruppen i gang ved at kontakte 
potentielle tovholdere, ligesom fremtidige mulige scenarier for yderligere 
bemanding af udvalg diskuteres.  
 

8. Ungehus 
Præsentation af plan og budget   
Morten præsenterer kort planen og påpeger at vi skal være sikre på at have de 
nødvendige ressourcer fysisk, før vi sætter noget i gang. 

 
9. Evt. 

Bæredygtigt projekt afsendt (af Aktiv Staby) til LAG Holstebro til brug for legeplads ved Staby 
Skole.  Projektet har relation til projekt Søtoften. Der er møde næste onsdag herom.  
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Næste møde afholdes hos Anette Lillevang.  

  
 
Ref. Pkt. 6 

Vesterhavsklyngen har en række arbejdsgrupper, flere af dem er lidt tyndt 
bemandet og Morten er for dybt involveret i 4 af grupperne. Vi skal gerne have 
fordelt opgaverne lidt bredere. Der behøver ikke nødvendigvis at være et 
bestyrelsesmedlem i hver arbejdsgruppe, men det er en fordel. Alternativt skal der 
være en ”tovholder” i hver gruppe der referer til en person i bestyrelsen. 
Flere grupper er lidt tyndt bemandet, vi skal gerne have fundet lidt flere til 
Kommunikation, Turisme, Ungegruppe. 


