
Referat af stiftende generalforsamling i Fjordklyngen den 15. april 2015. 

75 borgere fra de 6 landsbyer og flere byrådspolitikere var mødt op i Ulbjerg Kultur og fritidscenter til den 

stiftende generalforsamling i landsbysamarbejdet ”Fjordklyngen”. 

Efter velkomst ved formanden for det foreløbige Klyngeråd, Inge Carlskov, fik Lars Stentoft ordet. Som 

direktør for Kultur, Service og Events i Viborg kommune gav han sit bud på, hvordan udviklingen i 

landdistrikterne generelt kan styrkes, og det fremtidige samarbejde mellem kommunen og Fjordklyngen 

gøres mere smidigt. Han fortalte, at der er stor opmærksomhed og velvilje omkring forskningsprojektet, 

både politisk og på administrativt niveau, og at man vil følge det tæt. 

Herefter overtog Poul Erik Olsen fra Mors mikrofonen. Han inspirerede os ved at fortælle om erfaringer fra 

et landsbysamarbejde ”De 7 sogne”, som med succès har kørt i flere år på den nordvestlige del af Mors. 

Efter en kort pause med en forfriskning, gik man over til den egentlige anledning til at mødes, nemlig den 

stiftende generalforsamling med nedenstående dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Forslag om at Erik Sten Nielsen vælges som dirigent. Valgt 

Sten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af referent 

Forslag om at Bo Kristensen vælges som referent. Valgt 

 

3. Fjordklyngerådets beretning – Strategi for det kommende år 

Formand for det midlertidige fjordklyngeråd, Inge Carlskov berettede uddybende om, hvad der var 

sket gennem det første år. 

Se den fulde beretning i vedlagte dokument eller på www.fjordklyngen.dk 

 

4. Regnskabsforelæggelse og budget 

Da projektet indtil videre har været kørt som et forskningsprojekt er alle de omkostninger, der er i 

projektet, blevet finansieret af forskningsprojektet, og derfor blev der ikke gennemgået noget 

regnskab. 

 

5. Indkomne forslag 

o Kurt Johansen gennemgår forslaget til vedtægter. Vedtægterne i den fremlagte form blev 

godkendt.  

Se vedtægterne i det vedlagte dokument eller på www.fjordklyngen.dk 

 

o Mogens Knudsen gennemgik forslaget til den strategiske udviklingsplan. Udviklingsplanen er 

blevet til på baggrund af de erfaringer / ønsker der er kommet frem på de 6 borgermøder, 

der har været i hver af de 6 landsbyer. Forslaget til den strategiske udviklingsplan blev 

godkendt med følgende 3 fokusområder for det næste år:  Turismeudvikling gennem 

Fjordparken, Markedsføring, samt Forenings- og kultursamarbejde. 

Se den strategiske udviklingsplan i vedlagte dokument eller på www.fjordklyngen.dk 
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6. Valg til klyngerådet. 

Der blev i hver af de 6 områder udpeget 2 medlemmer til klyngerådet. Alle medlemmer blev 

efterfølgende godkendt. 

Låstrup: Gitte Jensen, valgt for 1 år, Karina Lyngsø, valgt for 2 år 

Nr. Rind: Malene Balsby valgt for 1 år, Bo Kristensen valgt for 2 år. 

Skals: Sven Madsen, valgt for 1 år, Malene Basby, valgt for 2 år. 

Skringstrup: Gitte Balle, valgt for 1 år, Inge Carlskov, valgt for 2 år. 

Sundstrup: Niels Sørensen, valgt for 1 år, Poul Sørensen, valgt for 2 år. 

Ulbjerg: Jesper Knudsen, valgt for 1 år, Kurt Johansen, valgt for 2 år. 

 

7. Valg af revisor. 

Forslag om, at Steffen Højer Nielsen vælges som revisor. Valgt 

 

8. Evt.  

Viceborgmester Per Møller gav udtryk for de interessante muligheder, han og resten af byrådet ser i 

et landsbyklyngesamarbejde. Hvis vi har modet, vil det være oplagt at afprøve nye økonomiske 

samarbejdsmodeller af i Fjordklyngen. Et emne, som skal diskuteres under de kommende 

budgetforhandlinger. 

 

Lektor Jørgen Møller samlede op på en spændende aften. Efter måneders forarbejde er 

”Fjordklyngen” nu en realitet. Samarbejdet mellem de seks landsbyer er godt i gang, der er positiv 

interesse fra politisk hold i Viborg Kommune, og Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter har 

netop bevilget 415 000 kr. til udvikling af en fjordpark. Han kunne kun give Inge Carlskov ret – 

projektet lever og har det godt! 

 

Ref. Bo Kristensen. 

 


