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Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 9. maj 2022 kl. 19:00 

Sted: Staby Sognegård 

Deltagere: 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer (Alle) 
Morten vælges som ordstyrer. 

2. Aftenskolen besøg fra Louise Bertelsen (Ivan) 
Besøg af Louise, Fra Holstebro Kommune som fortæller med bekymring om aftenskolen og de 
frivillige. At der reelt set enten skal ske afvikling eller udvikling. 
Det besluttes at der skal forsøges ansættes en aftenskoleleder. 
Morten laver oplæg til stillingsopslag. 

3. Godkendelse af referat (Alle) 
Godkendt 

4. Konstituering (Alle) 
Da vi afventer medlem fra Thorsminde, er det besluttet at køre videre med nuværende 
bestyrelse og konstituere os ved næste møde 

5. Orientering fra formanden (Morten) 
Ikke stor orientering, dog er dagsorden skåret til, så vi fremadrettet ikke bruger så meget tid 
på at snakke rundt 

6. Evaluering af Generalforsamling og efterfølgende debat (Morten) 
Helge; det gik vældig fint. Der blev ikke tærsket langhalm på emnerne, så det var godt.  
Anette fik en god snak med Lone Dybdahl om økonomi osv. vedr. ungehuset. 
 

7. Status på Ungehus (Morten) 
a. Status på ombygning 
b. Status på budget 

Status er at klimaskærmen snart er færdig. Indvendigt i værksted er der blevet lavet huller til 
døre. Det er besluttet at Slyk skal opsætte indvendig gips osv op. Pengene er der i budgettet, 
det vil koste 38.000. Så kommer der mere ”go” i projektet og fremdrift. Derefter kan der males 
og de unge kan mærke at der sker noget. Vi må ikke risikere at det igen trækker i langdrag. 
Der er lavet en fin artikel i dagbladet, og evt. endnu en på vej. 

 
8. Natur National Park Husby Klitplantage – info fra naturvandring d. 28. april (Thor) 

Thor beretter fra aftenen. 
9. Fælles arrangement (Helge) 

Ikke stor opbakning til cykelarrangement til Thorsminde. Helge har ikke den store motivation 
pt, men vil evt. gerne følge op på det. Helge tager fat i Ivan Nygaard som måske vil bidrage. 

10. Natur-tur til Husby Sø-enge (Helge) 
Foreløbig planlagt 15/6 onsdag aften. Cirka 18.30 fra Stabyvej 5. Bævertur til Husby Sø. Helge 
snakker med Hanne Arbjerg om facebook opslag os. 

11. Info-skærme (Morten) 



 
Bestyrelsen for Vesterhavsklyngen 
 

 
Drees trykker os lidt på maven. Teknisk kører det på sidste vers, så der skal gøres noget nu så 
der skal ikke investeres for meget i det tekniske. 
Thor og Morten finder dag de kan mødes efterfølgende. 
 

12. Thorsminde som Servicehavn for Thor – Hvilke muligheder giver det Vesterhavsklyngen – skal 
vi igangsætte nogle initiativer? 
Masser af muligheder for at præge vores område og evt. presse bosætning ud af det. 
Vi afventer evt.  bestyrelsesmedlem fra Thorsminde borgerforening.  
Morten prøver at forhøre sig i Thorsminde borgerforening om deres planer og om de evt. vil 
stille et medlem i Landsbyklyngen 
 

 
 

 


