
 
Bestyrelsen for Vesterhavsklyngen 
 

 
Referat fra møde mandag den 11. April 2022 kl. 19:00 

Sted: Staby Sognegård 

Deltagere: 

• Morten Paakjær  

• Helge Thomsen  

• Anette Lillevang  

• Ivan Nielsen  

• Thor Frederiksen 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
Morten Paakjær 
 

2. Godkendelse af referat  
Godkendt uden bemærkninger 

 
3. Orientering fra grupper 

a. Formanden –  
Morten er blevet kontaktet af Inga Bøge, fra Holstebro Kommune ang. et projekt om 

enlighed i yderområderne i Holstebro Kommune. 

Ane og præsten er frivillige som ”stifindere” som er med til at finde og aktivere de 

ensomme til at besøge væresteder som Værestedet i Ulfborg og lign steder. 

 

Hun vil gerne med til arrangement eller bestyrelsesmøde for at sprede sit budskab. 

Det aftales at hun er velkommen. 

 
b. Økonomi (Anette)  

Der er mange penge på kontoen pt. da der er indgået 400.000,- fra Realdania. Regnskab 
2021 er så godt som færdigt. Anette mangler dog at færdiggøre balancen. Dette nås 
inden generalforsamling. 
 
Anette har lidt udfordringer med indkøb i Dagli’Brugsen da der kun bliver tilsendt et 
kontoudtog – og ikke en kassebon. 
Anette undersøger hos Brugsen hvilke muligheder der er. 
 
Der står pt. cirka 21.000,- på Ungehusets konto. De 20.000,- er dog øremærket til 
værktøj. 
Morten undersøger om diverse småindkøb der fortages under ombygning, kan gå 
under budgettet for ombygningen, fremfor Ungehusets egen konto. 
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På et senere tidspunkt skal der laves et driftsbudget for ombygning af Ungehuset. Dette 
vil Anette gerne fritages for – Morten undersøger om Malene evt. vil bidrage med dette. 

 

 
c. Ungegruppen (Morten) tages under pkt. 7 

 
d. Kommunikation (Morten)  

 

Intet nyt. Thor og Morten aftaler at gruppen snarest skal mødes og i gang med de nye 
infoskærme. 

 

 
e. Mobilitet (Morten)  

Ivan orienterer: 
Der var møde torsdag d. 7/4 2022 mellem Holstebro Kommune og arbejdsgruppen. 
Der var bl.a snak om Flexbusser. 
Holstebro Kommune er i samarbejde med nabokommunerne ved at arbejde på en ny 
ordning hvor man kan købe én billet, og fortsætte med offentlig transport/busser til sin 
destination på tværs af kommunegrænser. 
Som det er i dag, samarbejder de forskellige trafikselskaber ikke på denne måde. 
 
Der var også snak med kommunen om hastighedsskiltene gennem Staby. Loven 
dikterer at der skal være 30 meter mellem byskilt og et hastighedsdæmpende skilt – 
hvorfor 40 KM zonen starter så sent i Staby. Læs; efter Staby skole. 
 
Ivan forslår at Vesterhavsklyngens Mobilitetsgruppe ikke bruger for meget energi på at 
arbejde fart gennem Staby, da Aktiv Staby selv har en arbejdsgruppe på dette område. 
 
Der har i vesterhavsklyngen også været en arbejdsgruppe der har arbejdet for EL lade 
standere i Sdr. Nissum. Denne gruppe har opløst sig selv, da flere andre interessenter 
arbejder for dette. 
 
 

f. Vild Vesterhavsklynge (Morten) 
Intet 

 

 
g. Aftenskolen Vest for Ulfborg (Ivan) 

Det går ikke så godt. Undervisning går som det skal, og aftenskolen lever op til sine 
økonomiske forpligtelser – men på trods af dette, strander udbetaling af løn til lærerne 
hos Holstebro Kommune, hvilket pt. skaber store udfordringer for bestyrelsen. 
Ivan orienterer at der er arrangeret et møde mellem Holstebro Kommune og 
aftenskolen d. 21/4, for at få bragt orden i tingene. 
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Fokusemner 

4. Natur Nationalpark Husby Klitplantage 
a. Husby Klitplantage er udpeget som Natur Nationalpark. Skal Vesterhavsklyngen involvere 

sig?  
Morten har til generalforsamling i Husby Sogneforening fået lidt yderligere 
information. Det er endnu ikke bestemt hvor stort, og hvilket område der skal 
indhegnes.  
Vi er af Tina, biolog ved Naturstyrelsen inviteret til at engagere os i en lokal 
projektgruppe sammen med mange andre øvrige foreninger. 
Der vedtages at vi skal engagere os. Der vedtages også at vi ikke som sådan har nogen 
holdning for eller imod projektet, men at vi skal arbejde for at de borgere i området vi 
repræsenterer, i højest mulig grad fortsat kan benytte det indhegnede område i samme 
grad som nu. 
Thor melder sig til at repræsentere Vesterhavsklyngen i lokalgruppen. 
Der er en åben vandring d. 28/4 2022 med Naturstyrelsen. Alle er velkomne. 

 
5. Strategi for 2022/2023 

 Morten præsenterer strategien, og ingen har indvendinger.  
 

6. Generalforsamling 2022, 27/4-2022, kl. 19:00 i Den gamle skole i Sdr. Nissum  
Da Morten har fødselsdag på datoen for generalforsamling, vil han gerne begrænse sit 
engagement til formandens pligter. 
Dagli’Brugsen holder generalforsamling samme dag, hvilket kan begrænse 
deltagerantallet. Der er dog intet at gøre ved det, da dato for generalforsamlingen er 
dikteret af vedtægterne. 

 
a) Annonce  

Der aftales ikke at indrykke annonce 
b) Forplejning 

Der skal laves kaffe og indkøbes let kage til 25 personer. Anette indkøber dette. 
Thor og Helge møde 18.00 for at lave kaffe osv. 

c) Agenda/Emner til debat med lokalpolitikere  
Vi lader agenda være op til politikere og de deltagende ved generalforsamlingen. Der 
aftales dog at vi alle forbereder et emne eller to, såfremt snakken skulle gå i stå. 

d) Ordstyrer  
Morten spørger Henrik Olesen, eller alternativt Bjørn Albinus. 

e) Regnskab 
Anette får dette revideret inden, og vi underskriver på aftenen. Anette forbereder et par 
enkelte slides til fremlæggelse. 

 
 

7. Ungehus 
a) Status på byggeri 

Byggeriet skrider fremad. Facadearbejde er i gang, og taget står næst for. 
Derudover: 
-Der er påbegyndt gips i værkstedet. 
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-Der er monteret terrassedør og port 
-Varmepumpe er efterset og påfyldt væske. 
 
Byggeriet griber en smule om sig, da der dukker flere ønsker op undervejs. Dog 
holder budgettet fortsat, da håndværkernes overslag har været lidt mindre end 
budgetteret.  
 
De unge er rigtig gode til selv at engagere sig, og gode til at overholde reglerne om 
ikke at måtte benytte el værktøj og lignende uden at en voksen 25+ er tilstede. 
 

a. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 


