
 
Bestyrelsen for Vesterhavsklyngen 
 

 
Mandag den 10. januar 2022 kl. 19:00 

Sted: Online på Teams  

Deltagere: 

• Morten Buhl Paakjær 

• Thor Frederiksen 

• Anette Lillevang 

• Ivan Nielsen 

• Helge Thomsen 

 

Afbud fra Lone Sivertsen 

 

Forslag til dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer - Morten 
2. Godkendelse af referat - Godkendt 

 
3. Orientering fra grupper 

a. Formanden – Samtale soire, Nr. Vosborg. Vesterhavsklyngen har givet opbakning til 
projektet, der er blevet udsat grundet COVID-19. Projektet forventes at starte op i 
2022. 

b. Økonomi (Anette) – Regning for forsikring + ejendomsskat for Ungehus, er taget fra 
Vesterhavsklynges driftskonto. Der står omkring 110.000 på driftskonto. 

c. Ungegruppen (Morten) tages under pkt. 4 
d. Kommunikation (Morten) Forventer møde i løbet af 2-3 uger 
e. Mobilitet (Morten) Forventer møde inden for en måned 
f. Vild Vesterhavsklynge (Morten) i.a.b. 
g. Aftenskolen Vest for Ulfborg (Ivan) 

Kursus for ældre omkring app, PC o.s.v. bliver efter sommerferien, grundet 
støttekroner fra kommune skulle have været ansøgt tidligere. 
Kursus omkring multi medie, kan muligvis afholdes tidligere, hvis der ikke skal 
afholdes løn til lærer. 
Forslag til kursus: Dansk kursus for udlændinge – især øst europæere. Gruppen vil 
undersøge behov og muligheder, samt om der muligvis allerede skulle eksistere noget 
indenfor kort afstand. 

 
 
Fokusemner 

4. Ungehus 
a. Præsentation af plan og budget    

Morten gennemgår projektorganisation og budget. 
Desuden oplyses det at Real Dania, har sagt OK til at vi kan starte projektet op. 

b.  Godkendelse af projekt. 
Bestyrelsen godkender en-stemmigt at projektet kan gå i gang 

 
5. Strategiplan 



 
Bestyrelsen for Vesterhavsklyngen 
 

 
Den nuværende strategiplan for 2021 gennemgås. 
Der diskuteres om strategien for 2022 
Der lægges vægt på at der skal fokus på at styrke den fælles identitet mellem folk i 
Vesterhavsklyngen, bl.a. igennem bedre kommunikation/hjemmeside/kalender samt 
aktiviteter og arrangementer. 
Desuden vil Ungehus fylde meget i 2022 
Aftenskolen Vest for Ulfborg kører rigtigt godt og behøver derfor ikke så megen fokus fra 
bestyrelsens side. 
Derud over kunne det være interessant at arbejde mere på bosætning. 
Erhvervsfremme og turisme er emner der nok skal dækkes mere indirekte gennem andre 
aktiviteter. 
 
 

6. Generalforsamling 2022 
Der skal afholdes Generalforsamling d. 27/4-2022. Vi skal have fundet 

• Sted – Sdr. Nissum 
• Tidspunkt på dagen – kl. 19:00 
• Program (skal der ske andet end ordinær Generalforsamling) – Det er besluttet at 

invitere de 3 lokale byrødder, Erling Pedersen, Lene Dybdal og Karsten Filsø til en snak 
omkring samarbejde. Nærmere oplæg udarbejdes senere. 
Morten spørger om de kan og beder dem sætte kryds i kalenderen. 

 
 

7. Evt. 
 
Ref. Pkt. 4 
Planer og budget for Ungehuset er ved at være på plads. Disse gennemgås og der anmodes om 
bestyrelsens accept til at sætte projektet i gang 
 
Ref. Pkt. 5 
Forud for generalforsamlingen der j.f. vores vedtægter afholdes den sidste onsdag i april (27/4-2022) 
skal vores strategiplan opdateres. Det har typisk været et 1-2 mands arbejde, men det vil være fint om 
vi sammen kan give et bud på en overordnet strategi for 2022/2023. Der ud over vil det være relevant 
at involvere arbejdsgrupperne i opdateringen af strategiplanen. 
Nuværende strategiplan kan ses på: https://www.vesterhavsklyngen.dk/wp-
content/uploads/2022/01/Strategiplan-2021.pdf 
 

https://www.vesterhavsklyngen.dk/wp-content/uploads/2022/01/Strategiplan-2021.pdf
https://www.vesterhavsklyngen.dk/wp-content/uploads/2022/01/Strategiplan-2021.pdf

