
Referat fra Generalforsamling Fjordklyngen tirsdag d. 14.09.2021 
På Kulturcenter Værestedet 

 

Aftenen starter med fællesspisning kl. 18.00 på Kulturcenter Værestedet, lavet af Bodil og Inge 

 Velkomst ved Inge Carlskov, formand for Fjordklyngen 

 Fiskeri i Hjarbæk Fjord før og nu ved Muslingefisker Kjeld Møller: Fortæller om livet som Fjordfisker 

fra hans bedstefars tid, hans fars tid og hans eget arbejdsliv som fisker i Fjorden. Både med de glæder 

det har givet samt med de udfordringer som naturen og restriktioners indgriben har medført.   

 Viborg Kommunes tanker omkring Hjarbæk Fjord ved afdelingsleder Jørgen Jørgensen, Viborg 

Kommune: Afdelingsleder for Natur og Vand, Viborg Kommune (havbiolog), fortæller om masterplan 

for naturgenopretning af Fjorden 

 

 

Generalforsamling i Fjordklyngen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Henrik Lauridsen. Konkluderer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, lovligt og 

dermed beslutningsdygtig 

2. Valg af referent 

a. Eva Nielsen 

3. Fjordklyngens beretning 

a. Ved Formand Inge Carlskov. Se bilag 1. Beretningen er godkendt af forsamlingen 

4. Regnskabsforelæggelse og budget 

a. Ved Kasserer Vivian Stisen. Se bilag 2.  

b. Kommentarer til regnskabet, der er i 2021 ikke budgetteret med sponsorat til MTB-klubben 

c. Regnskabet er godkendt af forsamlingen 

5. Indkomne forslag 

a. Ingen indkomne forslag 

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

a. Fjordklyngerådet arbejder på Fjordklyngeborgernes mandat. Der ønskes derfor input til 

hvad der skal arbejdes med/hvad der skal være fokus på i det kommende år. Det skal være 

noget, der kan være fælles for alle borgere. Der er følgende input:  

i. Vigtigt at gøre opmærksom på Fjordklyngen, området, naturen og hvor dejligt det 

er at bo i Fjordklyngen. Behov for at promovere området 

ii. Opmærksomhed på at vi ikke er ude på at blive én stor landsby, men at fremhæve 

at vi er forskellige landsbyer, der hver især fungerer godt og det er forskelligheden 

vi skal promovere/lægge vægt på 

iii. Fjordklyngen arbejder for bosætning ad mange veje, med muslingefestivalen, 

Hærvejsløbet, MTB-ruten, naturen. Magasiner bliver uddelt til ejendomsmægler, 

for at vise aktivitet i området. Forslag om at arbejde videre med reklamer hos 

ejendomsmæglerne, for eksempel ved at ejendomsmægleren skriver ’Endnu et hus 

er solgt Fjordklyngen’ – eller noget lignende 



iv. IT-dækningen er i nogle områder stadig dårlig, der er ønske om at der arbejdes på 

en forbedring. Der kan udpeges nogle specifikke områder, hvor der er dårlig 

dækning. 

v. Forslag om at omdøbe postområdet til ’8832 Fjordklyngen’ i stedet for ’8832 Skals’. 

Det kunne understøtte tanken om et samlet område. Der er positiv opbakning fra 

forsamlingen.  

vi. Fjordklyngerådet arbejder fortsat med områdefornyelse 

7. Valg til klyngerådet, godkendelse af udpegede medlemmer 

a. På valg: Flemming Lund, Jesper Knudsen, Richard Holst, Tina Dahl, Bodil Risdahl, Eva 

Kieldsen 

b. Bodil Risdahl, Tina Dahl og Eva Kieldsen ønsker genvalg 

c. Richard Holst, Flemming Lund og Jesper Knudsen ønsker ikke genvalg 

d. Følgende er valgt til rådet frem til Generalforsamlingen 2023:  Bodil Risdahl (Sundstrup), 

Tina Dahl (Skals), Eva Kieldsen (Nr Rind), Gudrun Erlang (Skringstrup), ingen kandidater 

(Ulbjerg), Stephan Jensen (Låstrup). 

e. I Ulbjerg er det ikke lykkes at finde en kandidat. Ulbjerg forsøger fortsat at finde en 

kandidat til rådet. 

f. Se nedenfor en samlet præsentation af Fjordklyngerådet 

8. Valg af revisor 

a. Henrik Jessen er genvalgt 

9. Evt. hvorunder ordet er frit 

a. Der er mangel på vågekoner i området. Byer udenfor Viborg by kan ikke hidkalde 

vågekoner til døende. Der er brug for vågekoner, som vil sidde ved døende.  Der er brug for 

vågekoner til mange forskellige mennesker, det kan være mennesker med børn i udlandet, 

mennesker der ikke har pårørende eller som ikke har kontakt til pårørende. Hjemmeplejen 

oplever ind imellem at gå fra døende, som ligger alene. Der opfordres til at gøre noget ved 

denne problematik. Forslag om at skrive en artikel i Fjordklyngemagasinet, det kan måske 

skabe opmærksomhed på problemet.  

b. Når der søges på Facebook kommer der ikke nogen af Fjordklyngens Forsamlingshuse til 

syne, det kunne være en ide at blive en del af Gammel Viborg Amts Forsamlingshuse 

 

 

Der deltog ca. 50 personer i Generalforsamlingen 

 

Fjordklyngerådet 2021: 

Joe Wingard Ulbjerg 

Inge Carlskov og Gudrun Erlang – Skringstrup 

Stephan Jensen og Eva Nielsen – Låstrup 

Tina Dahl og Henrik Sigvardsen – Skals 

Bodil Risdahl og Niels Sørensen – Sundstrup 

Eva Thorup Kieldsen og Henrik Lauritzen – Nr Rind 


