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Vedtægter for foreningen Fjordklyngen.  

 

 
  
 

 

§ 1   

Navn:   

Fjordklyngen af 2015   
  

§ 2   

Formål:  

Fjordklyngen, repræsenteret ved Fjordklyngerådet, skal medvirke til at styrke udviklingen af de 6 lokalsamfund 
og landskabet i Fjordklyngen – Skringstrup, Nr. Rind, Sundstrup, Låstrup, Ulbjerg og Skals - gennem information, 
samarbejde og kulturelle arrangementer - mellem foreninger, institutioner, erhvervsliv, myndigheder og 
borgere i Fjordklyngen.  
  

§ 3   

Fjordklyngerådet:   

Fjordklyngerådet består af 2 medlemmer fra hver af de 6 lokalsamfund. Lokalsamfundet vælger disse medlemmer 
for to år ad gange, hvor 1 medlem fra lokalsamfundet er på valg hver år på skift. Alle medlemmer, der er på valg, 
godkendes på den årlige generalforsamling.  

  

Hvis et valgt medlem ønsker at udtræde af Fjordklyngerådet før generalforsamlingen, kan lokalsamfundet udpege 
et nyt medlem, som dog først har stemmeret efter godkendelse på førstkommende generalforsamlingen.  

  

Fjordklyngerådet konstituerer sig med valg af formand, næstformand, og sekretær, som udgør 
forretningsudvalget. Forretningsudvalget tegner Fjordklyngen udadtil og varetager drift og kommunikation 
mellem møderne.  
Som kasserer kan der evt. findes en person uden for klyngerådet.  
  

Ved stemmelighed i Fjordklyngerådet tæller formandens stemme for 2.  
  

§ 4                                                                                                                                                                                   

Forretningsorden og kommissorium                                                                                                                                                                        

Fjordklyngerådet vedtager på første møde efter den stiftende generalforsamling en forretningsorden for 
klyngerådets arbejde.              
  

Fjordklyngerådet arbejder efter kommissorium (se i vedtægter § 2 formål og § 3 opgaver).  
  

Klyngerådet kan tilknytte en kreds af særligt sagkyndige rådgivere og nedsætte arbejdsudvalg efter behov.                                        
Klyngerådet kan ved daglig drift tilknytte ekstern økonomiassistance.  
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§ 5   

Opgaver:   

• Fjordklyngen vil tilstræbe at arbejde efter den altid vedtagne strategi.  
• Fjordklyngerådet skal være et forhandlingsorgan i forhold til myndighederne, dvs. Viborg Kommune,               

Region Midt, relevante ministerier, offentlige puljer og private fonde.  

• Fjordklyngerådet indsamler og udsender information om aktiviteter, møder og andet af fælles interesse 
og kan indkalde til borgermøder.   

• Alle aktiviteter i Fjordklyngen formidles på www.fjordklyngen.dk, som er Fjordklyngens fælles net-portal.  
• Fjordklyngerådet tilstræber, på opfordring, at løse opgaver, der ikke umiddelbart kan gennemføres af 

foreninger eller grupper af enkeltpersoner og såfremt, det er inden for Fjordklyngens målsætning.  

• Fjordklyngerådet kan på vegne af foreninger, institutioner, erhvervsliv og grupper af enkeltpersoner søge 
midler til udvikling af Fjordklyngen generelt eller ude i et af de 6 lokalsamfund.  

• Fjordklyngerådet kan afholde folkelige kultur – og fællesarrangementer for Fjordklyngen.  
• Fjordklyngerådet medvirker til at koordinere samarbejdet imellem foreninger, institutioner, mødesteder 

mm.  
  

 § 6                                                                                                                                                                                                           

Høring i lokalsamfundene:                                                                                                                                                                 

Det enkelte lokalsamfunds repræsentanter i klyngerådet kan kræve, at klyngerådets beslutninger sættes i bero for 
at kunne konsultere bagland indtil næste møde i Fjordklyngerådet.   

  
§ 7                                                                                                                                                                                                              

Ansvar i Fjordklyngerådet:      

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere medlem af Fjordklyngerådet. Ved 
optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af det samlede Fjordklyngeråd.  
  

Klyngerådets medlemmer er ikke personlig økonomisk ansvarlig undtagen i tilfælde af handlinger eller 
undladelser, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende. Fjordklyngen 
kan evt. tegne ansvarsforsikring ved større projekter.  
  

§ 8  

Økonomi, regnskab og revision  

Foreningens regnskab følger kalenderåret.  

Fjordklyngerådet er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.  
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.  
I forbindelse med fondsbevillinger tilkøbes revisorbistand, og der føres særskilt regnskab.  

  
§ 9   

Kontingent:   

Hver enkelt lokalsamfund bidrager til Fjordklyngerådets økonomi med 250,- kr. årligt. Administreres ved simpelt 
samarbejde med de 6 byers foreninger.  

  
§ 10   

Medlemskreds:   

Alle personer over 18 år bosiddende i Fjordklyngen kan deltage i Fjordklyngens generalforsamling, med 
stemmeret og med mulighed for at søge valg til fjordklyngerådet.  
  

§ 11  

Generalforsamlingen:                                                                                                                                                                             -  

Generalforsamlingen er Fjordklyngens øverste myndighed. Den afholdes hvert år inden udgangen af april. 
Indkaldelse til generalforsamling sker ved pressemeddelelse, annoncering og opslag på hjemmesiden med mindst 
2 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen, og ligeledes med 2 ugers 
varsel.  
  

http://www.fjordklyngen.dk/
http://www.fjordklyngen.dk/
http://www.fjordklyngen.dk/
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Generalforsamlingen gennemføres efter følgende dagsorden:   

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent  

3. Fjordklyngerådets beretning – strategi for det kommende år.  

4. Regnskabsforelæggelse og budget   

5. Indkomne forslag – (skal være formanden i hænde senest 8 dage før.)  

6. Valg til klyngerådet, godkendelse af udpegede medlemmer. 7. Valg af revisor  

8. Evt.   
  

§ 12  

Ændring af vedtægter  

Forslag til evt. ændring af vedtægter skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen, så 
forslaget kan fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Vedtages ved almindeligt flertal på 
generalforsamlingen.  
  

   

§ 13                                                                                                                                                                                                      

Opløsning af Fjordklyngen:                                                                                                                                             

 Forslag om Fjordklyngens opløsning kan indstilles såfremt 2/3 af de 6 landsbyers klyngerådsmedlemmer ønsker 
det. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 uges varsel.  Forslaget kan kun vedtages af 2/3 af alle 
fremmødte. Ved en evt. opløsning fordeles et økonomisk overskud lige mellem de 6 landsbyers Borgerforening 
eller Lokalråd, så formuen forbliver i lokalområde.         
                                                                                                

Godkendt på den stiftende generalforsamling Den 15. april 2015                                                         

 

Fjordklyngerådets underskrifter:   

 

 

Inge Carlskov, Skringstrup 

 

 

Kurt Johansen, Ulbjerg 

 

 

Marianne Balsby, Nr. Rind 

 

 

Gitte Balle, Skringstrup 

 

 

Jesper Knudsen, Ulbjerg 

 

 

Bo Kristensen, Nr. Rind 

 

 

Poul Sørensen, Sundstrup 

 

 

Karina Lyngsøe, Låstrup 

 

 

Malene Basby, Skals 

 

 

Niels Sørensen, Sundstrup 

 

 

Gitte Jensen, Låstrup 

 

 

Sven Madsen, Skals 

  


