
Referat af generalforsamling i Fjordklyngen den 28. april 2016 på Værestedet i Låstrup 

 

Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent: Valgt blev Erik Nielsen, Ulbjerg 

2. Valg af Referent: Valgt blev Bo Kristensen, Nr. Rind 

3. Fjordklyngerådet beretning: 

Formand Inge Carlskov berettede om årets gang i Fjordklyngen. Beretningen blev godkendt. 

Se vedhæftede beretning 

4. Regnskabsforelæggelse og budgetoplæg: 

Da kasseren ikke var tilstede fremlagde formand Inge Carlskov regnskab og budget oplæg. 

Regnskab og budget blev godkendt 

Se vedhæftede regnskab og budget 

5. Indkomne forslag: 

Rudy Bay, Skringstrup stillede forslag om at Fjordklyngen skulle arbejde for bedre mobildækning i 

området. Flere bakkede op om forslaget og stillede andre og lignende forslag omkring infrastruktur, 

f. eks fælles skiltning i området, digitale byskilte hvor arrangementer kan vises på, forhold 

vedrørende benyttelse af fleksbus.  

Alt sammen noget som Fjordklyngerådet eller en arbejdsgruppe  vil arbejde med under det 

fokusområde, der hedder bosætning. 

6. Godkendelse af forslag til fokusområder, der skal arbejdes med det kommende år: 

Formand Inge Carlskov gennemgik i sin beretning, hvilke områder fjordklyngerådet ønskede at 

arbejde med i det kommende år. Fokusområderne blev godkendt. 

Fokusområderne: Fjordparken (natur og Turisme), bosætning herunder infrastruktur, 

markedsføring og samarbejde mellem samlingssteder i området. 

7. Valg til klyngerådet: 

Hver by udpegede sine repræsentanter og de blev godkendt af generalforsamlingen. 

Førstnævnte er å valg til næste år, sidstnævnte er valgt for 2 år. 

Låstrup: Hans Kurt Tougård og Eva Nielsen 

Nr. Rind: Bo Kristensen og Eva Kjeldsen 

Skals: Henrik Ernst og Lars Møller 

Skringstrup: Inge Carlskov og Gitte Balle 

Sundstrup: Poul Sørensen og Niels Sørensen 

Ulbjerg: Kurt Johansen og Jesper Knudsen 

8. Valg af revisor: Steffen Høyer Nielsen blev genvalgt. 

9. Evt.: 

 Forslag om, at der vælges suppleanter til fjordklyngerådet. Kræver vedtægtsændringer. 

Tages op til generalforsamlingen 2017. 

 Spørgsmål om bustransport i forbindelse med muslingefestivalen 

 Forskerne Mogens Knudsen og Jørgen Møller anerkendte det store arbejde, der var udført i 

fjordklyngen. 

 

 


