
Velkommen 
Kirsten og tre sange 
Tak til Kirsten 
Præsentation rundt om bordet 
 
 

Dagsorden: 
Valg af referent 

a. Valg af dirigent  
b. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
samt beretning fra hver af klynge grupperne. 
c. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for foreningen. 
d. Behandling og afstemning omkring indkomne forslag fra Klyngerådet 
og bosiddende borger. 
e. Valg til klyngerådet. 
Klyngerådet består af 2 repræsentanter fra hvert sogn. Der er 1 
repræsentant på valg hver år. 
f. Valg af revisorer samt suppleant. 
g. Eventuelt. 

 

Formandens beretning 2022 
 

Vi har det sidste år prioriteret at foreninger og aktiviteter i de fem sogne skulle i 
gang igen efter corona – og det har mange steder været vanskeligt. Det meste er i 
gang igen, men vi ved også, der er sket noget… folk er generelt sværere at få ud af 
husene og sværere at få til at binde sig til noget fast – der sker lige nu et skred i 
vores traditionelle måde at drive foreninger og aktiviteter på og det er ikke kun i 
Friskvind, men i hele det danske foreningssamfund. 
 
Siden stiftelsen i 2019 har vi arbejdet på at definere os selv – og vi synes selv, vi 
nærmere os noget… Velvidende at dette er en proces og at man skal kravle før man 
kan gå. Det med at definere os selv, vender jeg tilbage til lige om lidt. 
  
Formål i hht vedtægter er meget bredt og jeg mener, alle vores tiltag i det forløbne 
år, som i vil høre mere om fra de enkelte grupper, kan puttes ind under et af de tre 
formålsparagraffer: 



 

1. At varetage Friskvind Klyngens interesser, (Vi går ikke ind i politiske 
debatter omkring vindmøller og solceller, da vi skal være her for alle borgere, men 
fælles interesse kan også være noget så håndgribeligt som ønsket om et mødested i 
naturen – Det rullende mødested.) 

2. At arbejde for kendskab til de enkelte sogne gennem aktiviteter, 
således at beboerne mødes på tværs af både alder, interesse og område. 
(er nok det nemmeste formål at ramme og skabe ideer til – bl.a. vores 
idrætsarrangementer og gåture) 
3. At fastholde og videreudvikle Friskvind som et attraktivt og dynamisk 
område med fokus på erhvervsudvikling, fritidsaktiviteter, turisme og 
andre områder af vigtighed for klyngeområdets udvikling. Et langsigtet 
formål, men ved at bidrage til netværk og være facilitator for arrangementer og 
synliggøre muligheder – bl.a. stier – så rammer vi også dette formål.  
 
Gennem årene har vi arrangeret events, men vores erfaringer, vores søgen efter at 
definere os selv og for ikke at gå ind i eksisterende foreningers aktiviteter, er vi 
kommet frem til, at vi skal være mere koordinerende end organiserende.  
Vi skal samle og være med til at skabe og vise mulighederne for samarbejde.  
Vi arbejder til stadighed med at få lokal opbakning og lokal forankring. Vores ønske 
er samarbejde på tværs, og når vi spørger ude i sognene, er der også et behov, men 
når det kommer til det i praksis, er aktørerne i sognene stadig – med få undtagelser - 
”enegængere”. Et af undtagelserne er fodboldsamarbejdet mellem Velling og Lem, 
som i år er opstået. Måske er det FRISKVIND, der har sået frøet… måske ikke... 
Uanset hvad, så håber vi, at frøet kan sprede sig så flere små samarbejder opstår. Vi 
er stadig overbevist om, at sammen er vi stærkere og sammen vil vi fortsat kunne 
udvikle området som et attraktivt sted at bo.  
 
Det kunne være så godt, hvis FRISKVIND blev en naturlig medspiller ude i 
landsbyerne. Vi ved, det tager tid, og i bestyrelsen er vi klar til at give det tid, men 
når det er sagt, så er vi også utålmodige… Jeg tror, de kommende år bliver 
afgørende for, hvordan og i hvilken form klyngesamarbejdet udvikles.  
 
Vi var i august til møde med landdistriktsrådet og de andre landsbyklynger i 
kommunen. Vi udvekslede erfaringer og ideer. Hvis vi kigger overordnet på 
udfordringerne i landsbyklyngerne, så er det ligesom hos os i Friskvind, den største 
udfordring at få borgere og foreningerne i klyngen til at tænke ”os” og ikke ”dem og 
os”. 



 
Vi har masser af ideer til samarbejde på tværs, men vi skal have lokale aktører med, 
så vi netop bliver mere koordinerende, får ideerne rodfæstet og sognene får del i 
ejerskabet.  
 
Til sidste års generalforsamling holdt Åge fra Wow Park et oplæg omkring et 
arrangement, hvor samarbejde på tværs netop var nøglen til succes. Inspireret 
herfra vil vi i praksis forsøge at samle og engagere forskellige aktører fra de fem 
sogne til Julearrangement på Bundsbæk Mølle, som Tove vil fortælle mere om. 
 
Tove: Julemarked 
 
Det rullende mødested – Dorthe: Som nok er det punkt, der har fyldt mest på vores 
møder og som virkelig har taget meget af Dorthe og Alfreds tid. Tak for det. 

Stier/events – Tove: Som er en idé Tove og Andreas har arbejdet videre på efter Kim 
Clausen præsenterede idéen for et par år siden. 

Idrætsgruppen – Kjeld: Kjeld og Jeppe har taget det første skridt mod at være 
koordinerende. 

Erhvervsgruppen – Birgitte: 

Tilflytte/Ukrainske netværksmøder – Nataliya 
 

Kommunikation – Anette: 

Aalborg universitet er ved at lave en evaluering af midlerne fra RealDania, som 
Friskvind blev startet op med, for nogle år siden. I den forbindelse lavede to 
studerende Laura og Marie et såkaldt vox pop – stiller et enkelt spørgsmål til 
tilfældige i borgere i klyngen – på spørgsmålet: ”Ved du, at du bor i landsbyklyngen 
Friskvind?” Jeg har ikke fået tallene endnu, men Laura og Marie sagde, at svarene 
var overvejende Ja, så på en eller anden måde, har vi nået ud til mange borgere.  

Vi sender nyhedsmail ud, (pt 44 modtagere), lægger vores referater på 
hjemmesiden og bruger facebook gruppen Landsbyklyngen FRISKVIND, som har 794 
medlemmer. Fb gruppen bruges også flittigt af sognene til at synliggøre åbne 
arrangementer og kan suppleres med kultunaut, som flere også gør. 



I august spurgte kommunen os, om vi ville være forsøgsklynge i fht. brug af 
kultunaut som formidlingsplatform af begivenheder i klyngen. Dette sagde vi ja til, 
og har oprettet en side på vores hjemmeside, med alle begivenheder i 
Landsbyklyngen. For at få kendskabet til kultunaut og de muligheder der kom med 
det, ud til foreningerne og de øvrige aktører i sognene, inviterede vi til Kultunaut- og 
kommunikationsmøde. Vi var 14 deltagere fra de fem sogne. Alle var enige om at 
Kultunaut var en god og nem måde at få begivenheder formidlet ud, og ville benytte 
sig af den gratis mulighed. Under mødet kom behovet for at lave fælles strategi på 
kommunikationsområdet også frem. Dette vil vi arbejde videre på at koordinere og 
inviterer til møde først i det nye år.  

 

Evt. 
Tak til Jacob 
Tak til Landdistriktsrådet for sparring og support.  
Tak til sponsorer 
Tak til Nataliya, Mette og Birgitte  
Og fra mig til resten af bestyrelsen for et godt samarbejde – som også er hyggeligt! 


