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1. Valg af dirigent og referent Dirigent Jens Knudsen Vejby 
Referent Mikkel Jacobsen Håsum 

Dirigenten godtgør at forsamlingen er lovlig indkaldt 3 uger før, og er beslutningsdygtig da alle 3 
moderforeninger er repræsenteret  

 
2. Styregruppens årsberetning 

Formanden aflægger bestyrelsens beretning  
Klyngens arbejde i år, borgermøde i Ramsing med 90 deltager, møde med Vestrum Klyngen, 

fremlæggelse af strategiplan 50 deltager, ture i området. 
Klyngen arbejder for hele området med mødesteder i naturen, udvikle nuværende 

mødesteder, øge interessen for alle aktiviteter i SydvestSalling, og støtte 
foreningerne i egne tiltag. 

Klyngen arbejder i øjeblikket med skuespil med 75-100 frivillige. 
Fremadrettet kunne Internet/ Stisystem/ Hjemmeside være noget for klyngen. 
Tak til Skive kommune for et godt samarbejde de har også bevilliget 10.000,- til opstart af 

klyngen 
HELE BERETNINGEN KAN LÆSES PÅ ”SYDVESTSALLING.DK”  
 

3. Godkendelse af revideret regnskab 
Klyngens økonomi er betalt af DGI, RealDania og LOA, som har bevilget 25.000 kr til rådighed 

til klyngens opstart. Udgifter refunderes efter indsendte bilag. Styregruppen har 
besluttet, at dette regnskab ikke skal revideres af foreningens revisorer, da midlerne 
ikke er foreningens midler. 

Kassereren fremlægger dette regnskab Regnskabet gennemgået. 
 

4. Godkendelse af styregruppens forslag til fastsættelse af kontingent 
Styregruppens forslag er, at der ikke opkræves kontingent hos moderforeningerne i 2019

G0dkendt 
 

5. Indkomne forslag: Vedtægtsændring indsendt af styregruppen 20. feb. 2019. 
Se vedhæftede filer: 1. gældende vedtægter – 



2. nyt forslag til vedtægter  Nye vedtægter godkendt 
 

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (disse må ikke være medlemmer af 
styregruppen) 

Valgt er: Ramsing:  Anton Pedersen 
Lem:         Jens Jacobsen 

Suppleant: Håsum:     Birgit Trærup Alle tre er genvalgt 
 

7. Eventuelt 
 

Følgende er i dag udpeget af moderforeningerne: 
 

Ramsing Uffe Holst, Birgit Madsen og Connie Andreasen Håsum
Svend Skov Madsen og Mikkel Ruud Jacobsen Vejby Rene 
Laursen og Jens Knudsen     Lem Aage Dahl og Aksel 
Christensen 

 

              Med venligst hilsen SydvestSalling 
 

 


