
Referat fra stiftende generalforsamling i VestRum  

den 14. november 2016 

Fungerende formand Carsten Meller bød velkommen og før selve starten af 

generalforsamlingen, gav han ordet til Lise Grønbæk, der som konsulent for projektet, 

gav en kort orientering om projekterne med klyngesamarbejdet. 

Derefter foreslog Carsten Meller Erik Poulsen som dirigent, der takkede for valget. 

Ad. 1. Valg af dirigent: 

Erik Poulsen 

 

Ad. 2. Formandens beretning. 

Fungerende formand Carsten Meller fremlagde sin beretning. Beretningen findes i sin helhed på 

www.vestrum.dk 

Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad. 3. Regnskabsaflæggelse 

Lise Grønbæk redegjorde for de økonomiske bevillinger til projektet, og hvordan midlerne indtil nu er 

blevet anvendt. 

Regnskabet godkendt. 

 

Ad. 4 Fremlægning af budget. 

Carsten Meller fremlagde et noget tåget budget, idet man ikke for nuværende har nogen reelle indtægter. 

Man er meget opmærksom på, ikke at gå de nuværende foreninger i bedene og stjæle fra andre. 

Pt. Er lidt indtægt på vej, idet man har solgt lidt spalteplads i den helsides annonce, som VestRum bringer 

hver måned i Lokalposten. 

 

Ad. 5. Beretning fra arbejdsgrupperne og herunder, hvad de fremadrettet vil arbejde med. 

5.1. Else Trabjerg: Naturgruppen er kommet langt med at kortlægge stier for både gående, cyklende og 

ridende. Man samarbejder tæt med kommunen om at projektere projektet, så det kommer så langt ud til 

så mange brugere som muligt. 

5.2. Esben Midtiby: Kommunikationsgruppen har fået lavet en organisationsplan og opdelt 

arbejdsopgaverne. 

Facebooksiden kører fint, ligesom den månedlige annonce i Lokalposten, hvor der oplyses om forskellige 

tiltag i VestRum er kommet godt fra start. Hjemmesiden halter lidt, men bliver fokusområde i 2017. 

5.3. Charlotte Kamp: Aktiviteter på tværs kom stærkt fra start, men har ligget lidt underdrejet de sidste par 

måneder på grund af mandefald i gruppen. Gruppen fortsætter i 2017, men sænker ambitionsniveauet lidt 

og håber på bedre opbakning fra sognene. 

5.4. Esben Midtiby: Kortlægning af mødesteder er i fuld gang. Der er registreret mere end 130 forskellige 

mødesteder i VestRum. De er ved at blive kortlagt, så alle får mulighed for, at se og benytte de mange 

tilbud i VestRum. 

 



Ad. 6. Styregruppens fremadrettede indsatsopgaver. 

Brian Damgaard redegjorde kort for styregruppens kommende opgaver: 

En af de ting man vil satse hårdt på er at få en erhvervsgruppe op at stå i det kommende år.  Der er også 

behov for at se nærmere på de mange funktioner, der er i de forskellige sogne, - om der er noget man med 

fordel kan samarbejde mere om. Derfor er det også styregruppens hensigt, at arrangere et møde for de 

foreninger, der i sin tid var ophavsmænd for projektet. 

Der ud over ligger der mange opgaver, der kan samles op og tages fat på. Der mangler kun nogle aktive 

borgere, der vil give sig i kast med projekterne. 

 

Ad. 7. Behandling af indkomne forslag: 

7.1. Godkendelse af forslag til vedtægter. 

Punktet blev rykket frem som første punkt på dagsordenen og godkendt uden anmærkninger. 

7.2. Afgørelse af filmkonkurrencen 

Punktet blev rykket til sidst på mødet. Hover-Torsted Friskole vandt 1. præmien. 2. præmien gik til Stadil – 

Vedersø Friskole. Der var kun indkommet disse to forslag. 

 

Ad. 8. Valg af formand. 

Carsten Meller blev valgt som formand. Der var ikke andre kandidater. 

 

Ad. 9. Valg af næstformand 

Brian Damgaard Husted Nielsen blev valgt som næstformand. Der var ikke andre kandidater. 

 

Ad. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (der var ikke flere kandidater, end der skulle vælges) 

No: Irvin Christensen, Jeanett Obel Holm 

Hee: Michael Sjørvad 

Hover: Ole Stampe, Vagn Graversen 

Tim: Palle Pedersen 

Torsted: Poul Henning Holmgaard 

Vedersø: Else Trabjerg 

 

Ad. 11. Valg af revisor 

Maren Holm 

 

Ad. 12. Eventuelt. 

Der var en livlig og givtig debat under eventuelt. Både med hensyn til kommende aktivitet i styregruppen og 

arbejdsgrupper, ligesom der var interesse for, hvad det hele ville ende op i. 

 

Ref. 

Lotte Finnerup / Carsten Meller 


