Referat af Generalforsamling i Fjordklyngen
Torsdag d.21.04.22 kl. 19.00, på Kulturcenter Værestedet
Der deltog i alt 37 i Generalforsamlingen







Fællesspisning: Aftenen startede med fællesspisning kl. 18.00 med servering af ’Fjordklyngens
pølseret’
Velkomst ved Inge Carlskov
Hvad sker der i Skals med udsyn fra hele Fjordklyngen ved Heine Sørensen, formand for Skals
Borgerforening. Heine fortæller om: Tildeling af Prisen ’Årets lokalområde’, deltagelse i
Hærvejsløbet, Borgerforeningen og initiativgruppen, samarbejde om fælles mål med tilflytning,
planer om forandring af Skalmagrunden til Skalmaparken med boliger, et modtagehus med
minimuseum etc. Borgerforeningen har arvet en gård som omsættes til penge der planlægges
anvendt til understøttelse af nogle aktiviteter/projekter i byen/området. Skals bypark er i gang med
fase to med etablering af amfiscene, børneaktiviteter, udsigtspost m udkig over Fjorden og
stiforbindelser. Torvecafeen og forandring af Torveområdet. Hundeskov i den nordlige del af Skals.
Vådområdet, Kano- og kajakoptagningsplads ved Skals Å. Hastighedsdæmpende foranstaltninger
ved Højskolebakken samt ny asfalt. Samarbejde i Fjordklyngen omkring udfordringer med den nye
skolestruktur. Under Heines oplæg kommer der forslag om en fælles aktivitetskalender på
Fjordklyngens hjemmeside med alle aktiviteter i hele Fjordklyngen
Pause

Generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent  Henrik Lauritsen, som kan konstatere at generalforsamlingen er
annonceret/indkaldt rettidigt
2. Valg af referent  Eva Nielsen
3. Fjordklyngrådets beretning: Beretningen er vedlagt som bilag
a. Beretningen er godkendt
4. Regnskabsforelæggelse og budget ved Inge Carlskov
a. Regnskabet er godkendt
b. Budget gennemgået med følgende tilføjelser: kontingentet uforandret, indtægt ved
Muslingefestival er svær at forudsige. Beløb for hærvejsløbet er sat op pga. flere deltagere.
Regnskabet for Naturformidlingen kommer fremadrettet til at føre eget regnskab og fjernes
fra Fjordklyngens budget. I indeværende år bliver der brugt penge på indretning af et depot
i kælderen på Kulturcenter Værestedet til opbevaring af grej (Joe er grejbestyrer).
5. Indkomne forslag:
a. Fjordklyngerådet foreslår vedtægtsændring
i. § 5 Opgaver: Alle aktiviteter i Fjordklyngen formidles på www.fjordklyngen.dk, som
er Fjordklyngens fælles netportal, samt i Fjordklyngens magasin, som udkommer 4
x om året.  Vedtægtsændringen er vedtaget af forsamlingen
1. Der er følgende kommentarer til vedtægtsændringen: opmærksomhed på
at der med denne vedtægtsændring, er en forpligtelse om at

6.

7.

8.
9.

Fjordklyngemagasinet fremadrettet udkommer x 4 årligt, det kan vække
bekymring, set i lyset af at magasinet har haft økonomiske vanskeligheder.
Desuden gøres der opmærksom på at alle aktiviteter skal være synlige på
hjemmesiden. Dette har Fjordklyngen indtil nu ikke kunnet levet op til idet
hjemmesiden ikke er opdateret på nuværende tidspunkt. Det kunne være
et indsatsområde at have fokus på opdatering af hjemmesiden.
ii. § 7 Ansvar i Fjordklyngerådet: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af
formanden og næstformanden i Fjordklyngerådet. Ved optagelse af lån og ved
salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af det samlede
Fjordklyngeråd.  Vedtægtsændringen er vedtaget af forsamlingen
iii. Vedtægtsændringer sendes til Viborg kommune mhp godkendelse
Godkendelse af forslag til fokusområder, der skal arbejdes med i det kommende år
a. Der blev foreslået følgende fokusområder:
i. Genetablering af kontantautomat i Skals – kontantautomaten blev nedlagt og der
arbejdes aktuelt på en genetablering eller et alternativ.
ii. Opdatering af Fjordklyngens hjemmeside og en fælles kalender med samtlige
aktiviteter i Fjordklyngen – for eksempel ved at der oprettes en kontaktperson der
modtager informationerne og opdaterer hjemmesiden.
iii. Indsats til ’uddannelse af ildsjæle’. Flere steder i Fjordklyngen er der udfordringer i
forhold til at skaffe medlemmer til bestyrelser, frivillige til sport etc. Der er brug for
at flere frivillige tager opgaver, så arbejdet bliver fordelt på flere hænder.
iv. Besøg af veteranbiler, veteranmotorcykler etc. som kan være et reklamefremstød
for andre aktiviteter i Fjordklyngen
v. Markedsføring af Fjordklyngen. Der er afsat i alt kr. 200.000,- fra områdefornyelsen
med dette formål. Der er udarbejdet en markedsføringsstrategi, som der bliver
arbejdet videre med. Der er ideer om at afholde en boligmesse på sigt, når der er
etableret byggegrunde på Skalmagrunden. I det seneste nummer af
Fjordklyngemagasinet blev der fremvist grunde.
Valg til klyngerådet, godkendelse af udpegede medlemmer. Der bliver valgt/godkendt følgende nye
medlemmer til Fjordklyngerådet:
a. Ulbjerg: Joe Wingard er på valg og der er en ledig plads  Joe Wingard er valgt
b. Nr. Rind: Henrik Lauridsen træder ud af rådet  Mogens Handbjerg- Larsen er genvalgt
c. Skringstrup: Inge Carlskov er på valg  Inge Carlskov er genvalgt
d. Skals: Henrik Sigvartsen er på valg  Henrik Sigvartsen er valgt
e. Sundstrup: Niels Sørensen træder ud af rådet  Sanne Juhl er valgt
f. Låstrup: Eva Nielsen er på valg  Eva Nielsen er valgt
Valg af revisor: Henrik Jessen er valgt
Evt. – Hvorunder ordet er frit
a. Blomster overrækkes til Niels og Henrik for deres indsats i Fjordklyngerådet
b. Inge takker for et godt møde/generalforsamling

