
 
Bestyrelsen for Vesterhavsklyngen 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 15. november 2021 kl. 19:00 

Sted: Krogsgårdvej 1, Sdr. Nissum 

Deltagere: 

• Helge Thomsen  

• Anette Lillevang  

• Ivan Nielsen  

• Lone Sivertsen 

• Morten Paakjær  

• Thor Frederiksen 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
Morten 
 

2. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 

3. Konstituering 
Formand: Morten Paakjær 
Næstformand: Thor Frederiksen 
Kasser: Anette Lillevang 
Sekretær: Lone Sivertsen 
 

 
4. Orientering fra grupper 

a. Formanden 
Anette referer fra møde i Krudtuglen i Sdr. Nissum, hvor man ønsker at lave en SFO 2 
(fra børn fra 4. klasse). Forskellige bud på aktiviteter fx spejder for en dag, 
lektielæsning, ridning.  Tilbuddet skal være for alle børn i området og er forældrebetalt.  
 

b. Økonomi (Anette) 
Fortsat god økonomi. Vælgermødet har kostet ca. kr. 2.500 
Det forventes at kommende ombygning af Ungehuset får separat regnskab. 
 

c. Ungegruppen (Morten) tages under pkt. 7 
 

d. Kommunikation (Morten) 
Det forsøges at informere mere om offentlig transport. Jane har holdt oplæg i 
Sognegården vedr. flextur samt nabo-go. Ivan oplyser at Aftenskolen overvejer at holde 
oplæg om det sammen med anden aktivitet. Anette foreslår at evt. 7. klasses elever 
underviser de ældre. Der er søgt efter folk til gruppen og Morten har taget fat i Peter 
Leth og forespurgt om han kunne stå for et multimediekursus i starten af næste år.  Når 
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aftenskolen laver kurser selvom det er Klynges medlemmer der skal deltage er der 
normal deltagerbetaling.  
 

e. Mobilitet (Morten) 
Peter er ved at søge midler og alle foreninger vil blive kontaktet vedr. den moralske 
opbakning til projektet – Watt i Vest.  Ivan og Jane Hove vil afholde møde snarest hvor 
resten af mobilitetsgruppen indkaldes umiddelbart herefter. Jane Hove er ny formand i 
gruppen efter Frederik Madsen.  
 

f. Vild Vesterhavsklynge (Morten) 
Intet at berette. 
 

g. Aftenskolen Vest for Ulfborg (Ivan) 
Bestyrelsesmøde den 8. december hvor Ivan tager ideen med multimediekursus med 
samt undervisning i brugen af APPs.  Kursuslængden er på 2 x 10 undervisningsgange 
henholdsvis forår og efterår.  
 

h. Turisme (Morten) 
Intet at berrette. 

 
 
Fokusemner 
 

 
5. Arbejdsudvalg 

a. Gennemgang/snak om arbejdsudvalg 
b. Bemanding af udvalg 

Thor meldes ind i Kommunikationsgruppen 
Helge meldes ind i Fællesarrangementer vedr. cykelevent. 

 
6. Ungehus 

a. Præsentation af plan og budget     
 

7. Dato for møder i 2022 frem til Generalforsamlingen i april. 
Datoer for møder den 10. januar og 21. februar 2022. 
 

8. Evt. 
 
Ref. Pkt. 3 
Frederik var næstformand, så vi skal som minimum have fundet en ny til den post. 
 
Ref. Pkt. 5 
Vi fortsætter hvor vi slap sidst med en snak om vores arbejdsgrupper, hvad vi har og hvad vi mangler. 
Vi skal gerne have lavet en plan for hvordan vi får styrket, herunder bemandet grupperne.  
Som oplæg medsendes en oversigt udarbejdet af Morten, og hvad vi har og hvad vi mangler. 


