Beretning for 2021
Indledning:
De første måneder af 2021 var fortsat præget af coronarestriktioner med aflyste møder og
arrangementer. Både generalforsamlingen og Muslingefestivalen måtte udskydes til senere på
året, og naturformidlingsarrangementer og fælles gåture aflyses på stribe.
Selvom Fjordklyngerådet ikke kunne mødes fysisk, blev der fortsat arbejdet i kulisserne takket
være nogle meget dedikerede tovholdere på enkeltprojekter.
o En gruppe arbejdede med at undersøge mulighederne for, at Fjordklyngen kunne erhverve
vores egen Fjordklyngebus efter at forsøget sluttede. Desværre viste det sig at blive alt for
dyrt, så ideen måtte opgives til stor ærgrelse for mange af os, da bussen var meget
populær. Overskuddet fra forsøget blev efter aftale med Viborg Kommune overført til
Fjordklyngens driftskonto.
o Fjordklyngerådet besluttede, at disse penge skulle bruges til indkøb af 3 boder, som skulle
indgå i den fælles grejbank til gavn for alle 6 fjordklyngebyer ved byfester m.m. Boderne
blev indviet ved Muslingefestivalen i september. De er i en rigtig solid kvalitet og nemme
at sætte op.
o Fjordklyngens Nyhedsmagasin skal ud fire gange om året, og redaktionen arbejdede først
på året ufortrødent hjemmefra eller tog enkeltvis ud på research og fik skrevet nogle fine
artikler. På trods af vanskelige vilkår lykkedes det at få magasinet ud i alle postkasser til
tiden. Desværre trak en del af vore annoncører sig, da firmaerne var økonomisk trængte
p.g.a. nedlukninger. Det koster ca. 25 000 kr. pr. udgivelse, så vi begyndte at blive
bekymrede for, om magasinet ville overleve. Heldigvis kan vi se, at økonomien har rettet
sig her et år efter – ikke mindst takket være sponsorater på i alt 80 000 kr., samtidig med
at annoncørerne vender tilbage.
o Områdefornyelsen var stadig i gang, men var gået ind i en fase, hvor det handlede meget
om at søge tilladelser hjem, forhandle med lodsejere og lave fundraising – alt sammen
ting, som kunne lade sig gøre uden at mødes fysisk.
o Da naturformidlingen ikke kunne gennemføres i foråret, blev tiden i stedet brugt til
planlægning af fremtidige ture, indkøb af grej, som f.eks. fiskeudstyr, waders,
redningsveste. Dette m.h.p. at oprette en selvstændig forening, som fremover skal stå for
arrangementerne og grejvedligeholdelse.

1

I maj kunne vi så endelig mødes fysisk igen og lave status på, hvor langt vi var kommet, og hvad vi
skulle tage fat på.

Aktiviteter:
Første og største udfordring var Hærvejsløbet den 26. juni, som vi nu skulle være en del af. 250
MTB ryttere havde tilmeldt sig den 80 km lange rute, hvoraf de 50 km foregik i Fjordklyngens
område med start i Ulbjerg. Ruten gik gennem alle 6 byer og takket være Vestjysk Bank, som
sponserede 10 000 kr. til formålet, var der masser af folk på gaden alle steder. De hyggede sig med
rundstykker og kaffe eller pølser på grillen, mens de klappede af de forbipasserende ryttere. Vejret
var med os, og dagen blev en rigtig folkefest – noget som blev værdsat af både deltagere og DGI,
som var arrangør. Mange frivillige var i gang den dag, og der blev et flot overskud til Fjordklyngen.
Den 21. august havde Virksund Havn 50 års jubilæum, og her deltog vi med en stor bod, hvor vi
fortalte om Fjordklyngen og lavede markedsføring for Muslingefestivalen. Det resulterede i et
længere indslag på TV-Midt/Vest.
Vore fælles gåture kom atter i gang med udgangspunkt fra de forskellige byer, og de var ventet
med længsel. Et populært tiltag, hvor man får snakket med mange forskellige mennesker.
Den 4. september kunne vi så endelig afholde Muslingefestival i det flotteste sensommervejr, og
aldrig har der været så mange besøgende. Ca. 800 lagde vejen forbi. For første gang nogensinde
oplevede vi, at vi løb tør for muslinger, men heldigvis først ud på eftermiddagen. Folk hyggede sig
og der var en flot omsætning.
Næsten samtidig blev der afholdt VM i Adventure race, hvor deltagerne i hold på fire over et par
dage skulle gennemføre en rute med forskellige poster og udfordringer. Dag 2 var ruten gennem
Fjordklyngen, hvor en af posterne var på Kulturcenter Værestedet.
I oktober blev der for første gang holdt ”Haunted House” på Kulturcenter Værestedet i et
samarbejde mellem Fjordklyngen, Låstrup forsamlingshus og Kulturcenter Værestedet. Et kæmpe
forarbejde blev gjort af lokale frivillige, suppleret af amatørskuespillere fra Århus, og for en dag var
den gamle skole omdannet til et spøgelseshus, hvor gamle sagn fra egnen blev vakt til live. 160
besøgende fra lokalområdet og de omkringliggende kommuner fik en spændende oplevelse.
Overskuddet går til den kommende ombygning.
Og så blev Skals meget fortjent årets landsby i Region Midtjylland. Det blev selvfølgelig fejret efter
alle kunstens regler med bustur for politikerne, fælles kaffebord på torvet og taler m.m. Et stort til
lykke med titlen!
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Andre tiltag:
Arbejdsgruppen vedr. naturgenopretning Hjarbæk Fjord er nedsat bl. a. med 3 repræsentanter for
Fjordklyngens område. De har holdt deres første møde – her på Kulturcenter Værestedet – og er
dermed gået i gang med arbejdet.
Vores hjemmeside fungerede dårligt og blev hacket. Vi valgte derfor at købe hjælp til at få den op
at køre igen i en ny og bedre udgave. Men det kræver, at vi selv kommer med informationerne,
der skal lægges ind, hvilket vi prøver at få lagt i faste rutiner.
Projektet med at omdanne Kulturcenter Værestedet til et fælles ”Fjordklyngehus” er i fuld gang.
Der bliver holdt møder med Viborg Kommune, Realdania og Lokale- og anlægsfonden, som alle er
gode sparringspartnere. Økonomisk mangler vi kun 700 000 kr. af de 4,5 millioner, som vi selv skal
skaffe, så der er givet grønt lys til, at der kan findes rådgiver og laves udbudsmateriale. Det bliver
spændende at komme i gang.
I Fjordklyngerådet arbejder vi med stor grad af uddelegering og involverer mange frivillige i de
forskellige projekter. Opgaverne er både af praktisk og teoretisk karakter, og man byder ind efter
interesse. Vi holder hinanden orienterede på møderne og diskuterer evt. problemstillinger. På den
måde mindsker vi arbejdsbyrden for den enkelte. Heldigvis er vi et velfungerende hold, som også
forstår at hygge os sammen.
For at fordele opgaverne jævnt over året er vi ved at udarbejde et årshjul, som skal sikre, at vi ikke
sætter for mange ting i gang på samme tid, og at vi kan holde fri i juli og december.
Tak til jer i Fjordklyngerådet for jeres store indsats, tak til alle jer, der støtter os med frivillige timer
og gode ideer, tak til lodsejerne, der stiller jord til rådighed for vore projekter og til alle I andre,
som støtter op om vore arrangementer. Sammen er det lykkedes at udvikle vores område til et
attraktivt sted at bo.
Inge Carlskov.
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