
 
Bestyrelsen for Vesterhavsklyngen 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 4. juli 2022 kl. 19:00 

Sted: Husby Gl. Præstegård 

Deltagere: 

Morten, Poul, Anette, Thor, Ivan 

 

1. Indlæg ved Inga Bøge og Anette fra værestedet. 

2. Morten valgt som ordstyrer. 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

4. Godkendelse af referat Generalforsamling. 

Begge godkendt. 

 

5. Konstituering. 

Annette genvalgt som kasserer. 

Morten genvalgt som formand. 

( Det aftales at der spørges i Thorsminde om nogle vil bidrage i kommunikationsgruppen. 

Såfremt der kan frigives ressourcer her, kan Morten tage formandsposten) 

Der kan ikke findes en sekretær. Der aftales at der spørges i vores netværk og 

borgerforeninger, om de kan bidrage med ressourcer. 

 

6. Orientering fra formand. i.a.b 

7. Aftenskolen. 

Morten fortæller at der er ansat en leder, Anni.  

Ivan beretter at han har god kommunikation med Anni og også Louise fra Holstebro 

Kommune. Der er blevet udspecificeret præcist hvad lederens ansvarsområder er, og hvilke 

der hører under bestyrelsen/kasserer og formand. 

Lokaler og undervisning er på plads og arrangeret som det skal være inden 1/7. Så nu er alt 

aftalt på plads indtil start januar. 

 

Der har været generalforsamling. Sanne trådt tilbage, ny er valgt Soeren Bloch fra Staby. 

 



 
Bestyrelsen for Vesterhavsklyngen 
 

 
8. Status på ungehus 

a. Ombygning 

Klimaskærm, facade, tag, isolering færdig. Der er dog et lille hængeparti på facadeplader 

som pt. er i restordre. 

Indvendigt, færdig med gips. Der skal spartles gulv – dette gør vi selv. Derefter skal der males 

og indrettes værksted. 

Der er ved at blive etableret ”Hakkedrengene” i Staby. De har fået lov at benytte lokale i 

Ungehuset til opbevaring af redskaber og drikke en kop kaffe, mod at de holder ude 

arealerne. 

Der har været generalforsamling i de unges styregruppe. Der kom omkring 15, også folk der 

ikke er fra det umiddelbare lokalområde. 

B. Status på budget. 

Der er ingen bekymringer. 

 

9. Fælles arrangement ved Helge. 

Ingen input 

10. Natur-tur til Husby Sø-enge. 

Udsat 

11. Vi afventer fortsat de nye proccessorer. Der aftales at Thor forhører sig hos Infoland, om 

vi i det mindste kan få adgang til styresystemet, så vi kan lege med opsætning. 

 

12. Poul beretter en smule om de praktiske forhold vedr. Thor og Wattenfalls tilstedeværelse 

under etableringsfasen og driftsfasen derefter. 

Der estimeres 65 familier mere i området når projektet står færdigt, så der er potentiale for 

at tiltrække nye beboere. 

Der snakkes om muligheder for at tiltrække bosættere. 

 

 

Nyt møde 12/9 2022 Kl. 19.00 hos Thor 

 


