
Referat af 

Klyngerådet FRISKVINDS 
ordinære generalforsamling 

den 22. okt. 2020 kl. 19.00 i Stauning Klubhus 
 
Referent: Anette Kirk Jepsen 
 
Velkommen ved formanden Kjeld Christiansen 
 

A. Erik Viborg valgt som dirigent 
B. Formandens beretning i korte træk: 

Udfordring i at arbejde sammen - er der brug for så meget på tværs? Og hvad er det 
egentlig vi vil? Hvad er der fornuft i, og hvordan udnytter vi ressourcerne? 
Tak til udvalgsmedlemmerne 
Lokale og anlægsfonden, kommunen og DGI har guidet os. 400.000 (eller noget i den stil) 
var udelukkende til at få os i gang. Andrea (DGI) og Lotte (kommune) har hjulpet os i gang. 
Foreningen blev stiftet okt. 2019.  
Projekter og arrangementer i det forløbne år: 
- Det mobile mødested 
- Dansk samtale og kultur  
- Familieaften 
- Klyngespring 
- Fodboldstævne, og en mere, men aflyst pga. corona 
- Stigruppen er kommet i gang igen. 
- Eventgruppen har haft virksomhedsbesøg hos Økoladen. Der er masser af ideer, men 
corona har sat en midlertidig bremse i. 
- Ungegruppen er en stor udfordring. De er lige som trækfuglene…. Vi har fokus på dem der 
kommer i lære i området. 
- Erhvervsgruppen, den der var i Lem, har ændret sig til at dække hele området.  
- PR gruppen som står for hjemmeside, facebook, kalender mm. 
 

a. Idrætsgruppen: 
Har gode planer i årshjulet. Justeringer på vej, men p.t. lidt på corona stand by. 

b. Tilflyttergruppen: 
Hvert sogn kontakter og byder tilflyttere velkommen. Gruppen arbejder på at lave 
overbygninger til det, der allerede gøres. Har været på kursus i fondssøgning. 
Kursus for udenlandske tilflyttere. Der er to hold p.t.: Et på Lem skole og en på en 
gård i Velling. Positive tilbagemeldinger. 
Søgt midler til caféaftener ved Paragraf 18 puljen. Planlægger et kursus i dansk 
bank- og låneprocedurer. 

c. Ungegruppen: 
En lille, men dedikeret, gruppe er i gang. De har planer for nogle events, men 
tingene er p.t. lidt stille pga. corona. De holder til i Lem. 
Erhvervsgruppen: 



Der har ikke været arrangementer siden corona startede. Der er ca. 35 medlemmer, 
størstedelen er fra Lem. Birgitte Vinding er blevet ansat til at hjælpe, både med at 
få medlemmer og til at arrangere events. Velkomstmøde den 17. nov. Kl. 17.00, 
hvor Ole Green kommer og laver oplæg. 
Eventgruppen: 
Haft arrangement på Økoladen, men er gået i stå pga. corona. Har nogle events klar 
i samarbejde med stigruppen, når corona slipper sit tag. 

d. Stigruppen: 
Planen er at forbinde stier i Friskvind området. Stierne skal tegnes op. Stigruppen 
har gået på mange stier… 

 
C. Årsregnskabet 

Underskud på kr. 0,20 
D. Indkomne forslag: 

Forslag omkring stigruppen v. Kim Clausen 
Der er meget potentiale i området, der er mange smukke steder, hede og eng, meget 
historie. Tingene hænger bare ikke helt sammen. Der er lidt udfordringer, bl.a. har 
kystdirektoratet lige givet afslag på en bro over Venner å. Stigruppen forsøger at tænke alle 
interessegrupper ind. Forslag om at nedsætte en styregruppe, så projektet kommer videre 
fra undersøgelsesfasen.  
Der er 100% opbakning til projektet og det skal formaliseres lidt mere. 

E. Valg til Klyngerådet: 
Birgitte Vinding fra Stauning er genvalgt. 
Søren fra Dejbjerg modtager ikke genvalg. Tove D. Kristensen er valgt. 
Kenneth fra Lem modtager ikke genvalg. Nataliya Melnyk er valgt. 
Mette fra Højmark er genvalgt. 
Boi fra Velling modtager ikke genvalg. Andreas Hopf er valgt. 

F. Valg af revisor og suppleanter 
Jacob Gravlund genvalgt som revisor, Karina Hansen genvalgt som revisor, 
revisorsuppleant er Harry Tolstrup. 

G. Eventuelt: 
Det rullende mødested: Andrea fra DGI har hjulpet i processen. Tiny office blev valgt som 
samarbejdspartner. Borgerne er blevet spurgt i forskellige sammenhænge.  
Da-da-da-da-da-daaaa.  Forslag fra Tiny office afsløres….  
 
Tak til Kenneth, Søren og Boi for det store stykke arbejde, de har lagt i bestyrelsen. 
 


