
 
 
 
 
 

Generalforsamlingen på Kulturcenter Værestedet
Onsdag 02.09.2020

 
Der blev indledt med Fællesspisning kl. 18.00 – 19.00 med langtidsstegt marineret nakkesteg med
kold kartoffelsalat, sommersalat samt kaffe/kage og horn.
Der deltog ca. 40 til fællesspisning samt til den efterfølgende generalforsamling
Therese Agerkilde og Benny Christensen fra Viborg Kommune gennemgik projekterne i
områdefornyelsen. Først de lokale projekter, legeplads i Skringstrup, aktivitetsområde i Ulbjerg,
som begge er afsluttet, samt Forsamlingshuset i Nr. Rind, der er færdigt og nu fortsætter arbejdet
med det tilhørende Frysehus, der opgraderes til formidlingcenter. Skals Bypark er også i proces.
Derefter en status på de tværgående projekter: Den gamle Kirkesti, Kulturcenter Værestedet samt
Fjordtilgængelighed med Tanghuset Nederhede, Rind Bæk, Lynderup, Havneområde Sundstrup og
Ulbjerg Camping. Ud over dette er der også Formidlingsstrategi. Fjordtilgængelighedsprojekterne
forventes at gå i gang i efteråret 21- forår 22
 

1. Valg af dirigent: Leif Nielsen, som bød velkommen og sikrede sig formalia
2. Valg af referent: Eva Nielsen
3. Fjordklyngerådets beretning, se bilag 1

a. Nyhedsmagasinet er et flot magasin, der opfordres til at komme med ris og ros til
magasinet så det kan blive ved med at udvikle sig.

4. Regnskabsforelæggelse og budget, se bilag 2
a. Ingen spørgsmål til regnskab og budget, regnskabet er vedtaget/godkendt

5. Indkomne forslag – sendt senest d. 19. august til inge.carlskov@gmail.com
a. Ingen indkomne forslag

6. Godkendelse af forslag til fokusområder, der skal arbejdes med i det kommende år
a. Hærvejsløbet i 2021, sidste weekend i juni, går gennem MTB sporet i Fjordklyngen

og derfor er Fjordklyngen spurgt hvorvidt man ønsker at være vært. Der skal spørges
lodsejere og der skal ske en del arbejde med planlægning og udførelse. Derfor er der
igen brug for frivillige til to depoter (Ulbjerg og Skals) samt til markering af spor.
Dette vil Fjordklyngerådet arbejde videre med.

b. Der arbejdes videre med Fjordklyngemagasinet
c. Tillæg til spor i landskabet som hedder Spiselige spor. Det går ud på at man vælger en

strækning hvor man fra vejen kan nå spiselige planter, urter etc. Folder udvikles
således at den kan udkomme i foråret 2021

d. Der arbejdes fortsat med Områdefornyelsen
e. Forsamlingen godkender at Fjordklyngerådet arbejder med de nævnte fokusområder

7. Valg til klyngerådet, godkendelse af udpegede medlemmer
a. Henrik Lauridsen indleder valgproceduren.
b. Repræsentanter fra de seks byer fremstilles og personer der er på valg er: Eva Nielsen

(Låstrup), Henrik Lauridsen (Nr.Rind), Nikolai Vangkilde Terp (Skals), Inge
Carlskov (Skringstrup), Niels Sørensen (Sundstrup), Joseph Wingard (Ulbjerg).

c. Valgt: Eva Nielsen (Låstrup), Henrik Lauridsen (Nr.Rind), Henrik Sigvardsen (Skals),
Inge Carlskov (Skringstrup), Niels Sørensen (Sundstrup), Joseph Wingard (Ulbjerg).

8. Valg af revisor
a. Henrik Jessen vil gerne fortsætte, er valgt som revisor

9. Evt. - Hvorunder ordet er frit
a. Kommentarer med store roser til Fjordklyngemagasinet som et flot og professionelt

blad der udgør en god promovering af Fjordklyngen. Opfordrer til at potentialet
udnyttes mere og at der arbejdes på at udbrede det yderligere idet det kan øger



udnyttes mere og at der arbejdes på at udbrede det yderligere idet det kan øger
turismen til Fjordklyngen. Er imponeret over alle de projekter der er aktive i
Fjordklyngen. Øvrige kommentarer om at Fjordklyngemagasinet har været med til at
samle Fjordklyngen og gøre flere dele af Fjordklyngen synlige landsbyerne imellem.

10. Ordstyreren takker for god ro og orden
11. Formanden Inge Carlskov takker for aftenen og håber på et godt år med flere sociale

arrangementer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


