
 
Bestyrelsen for Vesterhavsklyngen 
 

 
Referat fra møde mandag den 21. februar 2022 kl. 19:00 

Sted: Online på Teams  

Deltagere: 

• Morten Paakjær  

• Helge Thomsen  

• Anette Lillevang  

• Ivan Nielsen  

• Thor Frederiksen 

• Lone Sivertsen 

• Suppleant for Madum Helge Mikkelsen 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
Morten Paakjær 
 

2. Godkendelse af referat  
Godkendt uden bemærkninger 

 
3. Orientering fra grupper 

a. Formanden –  
Der orienteres fra Thorsminde Borgerforening hvor der har været afholdt 
generalforsamling og 4 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden var på valg ,og 
ønskede ikke at genopstille. Ingen meldte sig til bestyrelsesarbejdet og der indkaldes 
derfor til ekstraordinær generalforsamling i marts.  
 
Invitation fra Nr. Vosborg om workshop som vi meldte afbud til da det var for 
ressourcekrævende.  
 
Indhegning af Husby Klitplantage underskriftssamling er underskrevet af 
Vesterhavsklyngen. 
 

b. Økonomi (Anette)  
Kontingent ind fra skærme.  Vedr. Ungehus kommer der el- og varmeregning. Der er 
jordvarme i Ungehuset. Økonomien kører som den skal.  

 

 
c. Ungegruppen (Morten) tages under pkt. 4 

 
d. Kommunikation (Morten)  
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Møde hos Niels Sandgaad. Thor, Martin og Henrik indkaldes snart til møde om 
infoskærme. 

 

 
e. Mobilitet (Morten)  

Møde i morgen, forventning/ønske om at Jane tager over.  Der opfordres til at søge OK 
fonden. Jane har også kontaktet Lone vedr. trafikdæmpende foranstaltninger i Staby på 
baggrund af en avisarktikel i Dagbladet Hostebro-Struer i dag, hvor Thorsmindes 
problem diskuteres. Specielt Staby, Husby og Thorsminde har udfordringer med for 
hurtig trafik. Ved efterskolen ønskes, ligesom i Thorsminde en overgang.  
Ivan orientererr om at kommunen har lagt op til møde hvor  
 
 

f. Vild Vesterhavsklynge (Morten) 
Intet 

 

 
g. Aftenskolen Vest for Ulfborg (Ivan) 

Møde i marts måned hvor der lægges op til Generalforsamling i april måned. Alle 
kurser kører som planlagt. 
 

 
 
Fokusemner 

4. Ungehus 
a. Status på byggeri 

Der er lavet hul til port til værkstedet. De unge har været med. Der skal sættes 
terrassedør i mod syd. En del af projektet er at få isoleret loftet. Isolering skal også 
skiftes i facader, da en reparation er urentabel. Der sker dermed en kraftig forbedring 
sammen med at jordvarmeanlægget også justeres. I marts går man i gang med tag og 
facader. Derefter gips på væggene inde i huset. Der er i budgettet plads til reparationen 
af facaderne.  
Anette vil kontakte banken med henblik på at få oprettet en byggekonto. 

 
5. Generalforsamling 2022 

 Datoen er sat til den 27. april 2022 kl. 19.00 og vi vil forsøge at afholde den i Sdr. Nissum. 
 Der diskuteres hvilke enmer der kunne være relevant at diskutere med de 3 inviterede 
 politikere, Lene Dybdal, Erling Pedersen og Karsten Filsøe. Trafikdæmpende 
 foranstaltninger og internet kunne være relevante.  
 Der peges på Henrik Olesen som dirigent til generalforsamlingen – Morten tager kontakt. 
 Anette spørger om Hallen er ledig og vi laver selv kaffe.  
 Hanne spørges om hun vil være referent.  
 Der skal annonceres rettidigt på nettet og mail sendes til medlemmerne.  
 

6. Evt. 
 Næste møde den 4. april kl. 19.00 i Staby Sognegård.  
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Lidt nyt fra Aktiv Staby: 
Aktiv Staby er fra LAG bevilget 347.000 til Staby Skoles venner. Endvidere er der søgt om 
solceller til Købmanden hvor der er bevilget kr. 100.000.  Det er Frank Weber der har 
udfærdiget ansøgninger og søgt. 
Vi taler om hvilke fremtidige ansøgninger der kunne komme på tale herunder deleredskaber, 
eksempelvis virtuelt.  
 
 
 
Morten gør sluttelig opmærksom på at man ikke behøver være i en bestyrelse i en 
borgerforening for at sidde som repræsentant i Vesterhavsklyngen, orienteringen bringes 
specielt videre til Thorsminde.  
 


