
 
Bestyrelsen for Vesterhavsklyngen 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 12. september 2022 kl. 19:00 

Sted: Pallisbjergvej 3, Staby 

Deltagere: 

Morten, Anette, Thor, Ivan, Helge 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer (Alle) 
Morten 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

3. Orientering fra formanden (Morten) 
Formanden orienterer. Der er kommet en invitation til vesterhavsklyngen med 2 deltagere til 
samtalesoire på Nørre Vosborg. Morten rundsender invitationen til de øvrige deltagende 
bestyrelsesmedlemmer til info. 

4. Konstituering (Alle) 
Anette vil gerne fortsætte som kasserer.  
Morten vil gerne fortsætte som formand. 
Thor melder sig som sekretær såfremt han kan fralægge sig noget af arbejdet med infoskærme. 
Dette påtager Helge sig og melder sig også som næstformand. 
 

5. Fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder 
Helge har påtaget sig arbejdet med infoskærme fra Thor. 
Helge retter henvendelse til et par EDB folk i hans netværk og evt. nogle i Aktiv Staby som 
måske kan hjælpe i gang.  
 
Aftenskolen fortsætter under Ivans vinger og Ivan repræsenterer også fortsat bestyrelsen i 
mobilitetsgruppen. 
 
Morten fortsætter med fokus på Ungehuset og med de opgaver der hører til formandsposten. 

 
6. Aftenskolen  

a. Status på nye leder, program for vinteren, annoncering (Ivan) 
Ivan orienterer at der er gået lidt knas med annonceringen med de nye kurser, men det er nu 
sat i gang. Ivan har kontakt med AOF i Ulfborg hvor der evt. er mulighed for et fremtidigt 
samarbejde. Dette skal der snakkes yderligere om på næste bestyrelsesmøde. 
Der vil også på bestyrelsesmøde i efteråret snakkes om, om der evt. skal laves flere og nye 
kurser. 

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

Klimaskærm - Isolering, facade og tag er helt færdig. Indvendige vægge er færdige, der er 
spartlet gulv. Der er indkøbt maling, og de unge skal selv male. 
Arbejdsdag/weekend til dette er under planlægning i september. 
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Morten har også pt. kontakt til en motorlære-lærer, som evt. kan bidrage med indretning af 
værksted osv. 
Der aftales at vi også skal holde kontakten ved lige med Holstebro Kommune, så der evt. på sigt 
kan komme et drifttilskud til evt. Ungehus 

b. Status på budget 
Budget er overskredet med knap 60.000,- på én post i forhold til budgetteret. Morten har 
forhørt håndværkeren hvad der er sket i forhold til det overslag der er lavet og afventer svar 
herpå. 

8. Formål med Vesterhavsklyngen 
Punktet udsættes (indtil videre) til næste møde 7. november kl. 19:00 hos Anette 

 


