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GENERALFORSAMLING 2021 

FORMANDENS BERETNING 

 

Indledning: 

Som for alle andre blev 2020 p.g.a. coronarestriktioner et meget anderledes år for Fjordklyngerådet. Arrangementer 

måtte aflyses på stribe, hvilket bl.a. betød manglende indtjening til Fjordklyngens drift. Møder-  både i 

Fjordklyngerådet og med kommunen og andre samarbejdspartnere  - blev holdt virtuelt. Godt, at det kan lade sig 

gøre, men det er nu ikke det samme, som at sidde over for hinanden. Ikke desto mindre fortsatte meget 

planlægningsarbejde og beslutninger blev taget både i forhold til den igangværende områdefornyelse og nye tiltag. 

Aktiviteter: 

 Fjordklyngens gåture, som Bodil Risdahl er tovholder på  – normalt sidste søndag i hver måned. Byerne er på 

skift gåværter og Fjordklyngen sørger for efterfølgende bagagerumskaffe med hjemmebag. Kunne desværre 

kun gennemføres enkelte gange i 2020 p.g.a. corona 

 Fjordklyngens Naturformidling med Tina Dahl som iværksætter – et meget flot program blev lavet med et 

varieret tilbud af naturoplevelser. De fleste arrangementer måtte desværre aflyses. 

 Fjordklyngebussen – et meget populært tiltag, som desværre måtte stoppe, da kommunen ikke havde flere 

penge til forsøget. Fjordklyngerådet nedsatte et udvalg, som skule finde ud af, om vi selv kunne stå for 

bussens drift, men det blev alt for dyrt, så bussen blev afleveret. Vi håber, at lovgivning og vilkår ændrer sig, 

så det atter bliver en mulighed. 

 Muslingefestivalen 2020  - alle forberedelser var gjort, desværre måtte vi aflyse. 

 

Områdefornyelsen: 

Status:  Skringstrup – Legepladsen  ”Det vilde vesten”er færdiggjort og indviet. 

 Ulbjerg – Legeplads ved stadion er færdiggjort og indviet. 

Nr. Rind – Forsamlingshuset har fået nyt køkken, samt plads til opbevaring af borde, stole m.m. 

Frysehuset er under ombygning til mødested / informationscenter. 

Skals – Byparken er anlagt med stier m.m. Der er søgt penge hjem til beplantning og indretning med 

borde og bænke m.m. 

Sundstrup – Der er lavet en helhedsplan over havneområdet med fremtidige ønsker. 

Områdefornyelsen omfatter et 50 m2 stort madpakke / formidlingshus, mindre naturlegeplads, 

udendørs opholdsområder, sauna og badebro. 

Låstrup – Kulturcenter Værestedet omdannes til et fælles kultur- og aktivitetshus for hele 

Fjordklyngen. Realdania og Lokale-  og Anlægsfonden har bevilget 4,5 mill. kr., som er 50 % af 

anlægsudgifterne. Resten skal findes andre steder. Viborg Kommune er ejer af bygningen og går ind 

som bygherre. Vi har søgt om 1,42 mill. kr. fra dem, 500 000 kr. kommer fra områdefornyelsen. Resten 
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skal findes ved andre fonde, egne arrangementer og indsamling af penge. Håbet er, at ombygningen 

kan gå i gang i 2022. 

Kirkestien – projektet er blevet opdelt i 3 faser: 1.anlæggelse af handicapparkeringsplads ved 

Engedalsvej, samt etablering af sti med stenmelsbelægning fra Engedalsvej ud til spangen. 2. 

Etablering af en ny spang over åen. 3. Anlæggelse af boardwalk (trædække) fra Ugerisvej til spangen. 

Tilladelserne fra myndighederne er på plads, og der er udarbejdet samarbejds- og brugsaftaler, samt 

udbudsmateriale på stiforløbet på Låstrupsiden, så nu mangler der bare de sidste underskrifter inden 

vi går i gang. 

Kystprojekterne ved Ulbjerg, Nr. Rind, Lynderup og Neder Hede afventer stadig kystdirektoratets 

afgørelse, så vi må fortsat væbne os med tålmodighed. Der er lang ventetid. Det er godt, at 

kommunen står for disse forhandlinger. 

Andre fokusområder: 

Hærvejsløbet – i 2020 blev vi kontaktet af DGI, som var interesserede i at bruge Fjordklyngens MTB 

spor i 2021 som en del af HærvejsMTB. Fjordklyngens cykelklub stod formelt som arrangør, og 

Fjordklyngen skulle stå for startområde og 2 depoter. Det ville kræve velvilje fra lodsejere og frivillige 

til at bemande depoterne. I Fjordklyngerådet syntes vi, at det var en god måde at markedsføre vores 

område på, samtidig med at det kunne give en indtjening til Fjordklyngens drift, og det blev starten på 

en række planlægningsmøder, som gerne skulle munde ud i en årligt tilbagevendende begivenhed 

Fælles grejbank – i 2019 modtog vi en særpris på 75 000 kr. fra Region Midtjylland, fordi vi var med i 

opløbet til at blive årets lokalområde. Penge, som vi i Fjordklyngerådet besluttede skulle investeres i 

en fælles grejbank, som byerne vederlagsfrit kan låne af, når der f.eks. er byfest. En af de større 

investeringer er 4 boder, men der er også affaldsstativer, kaffemaskiner, pengekasser, vanddunke, 

parasoller m.m., og der kommer stadig flere ting til. 

Så snart vi har fundet en grejbankbestyrer og et depot, vil vi i Nyhedsmagasinet informere om 

mulighederne for at låne diverse ting. 

 

Afslutning: 

De resultater, vi har opnået i Fjordklyngen, har gjort os kendte rundt omkring. I februar 2020 var vi 

værter for Region Midtjyllands konference om fremtidens landdistriktspolitik. Fjordklyngens cykelklub 

repræsenterer os på bedste vis rundt omkring med vores logo på ryggen, hvilket giver anledning til 

mange spørgsmål, og Fjordklyngens Nyhedsmagasin læses med iver af politikere og embedsmænd. 

Ingen kan være i tvivl om, at Fjordklyngen er kommet for at blive. Men bedst af alt er, at folk, der bor i 

Fjordklyngen, har taget ejerskab og er begyndt at sige ”vi” og ikke ”I” i Fjordklyngen.  

Tak til jer i Fjordklyngerådet – for jeres iver og engagement, tak til de mange, mange frivillige, der står 

parate, når der er brug for jer, tak til velvillige lodsejere, der lægger jord til, tak til alle, fordi I støtter 

op om vore arrangementer, så de bliver en succes. 

  

 

Inge Carlskov 


