
     

                    

Sydvest Salling landsbyklynge 

Referat af generalforsamling 13. august 2020 kl. 19.00 Arkivet, Ramsing skole. 

 

Foreningens medlemmer er Vejby Forsamlingshus, Håsum-Ramsing Borgerforening, Håsumhus og 

Lem Borger- og Samlingshus, som er repræsenteret gennem bestyrelsesmedlemmerne. Alle fire 

foreninger repræsenteret. 

Dagsorden i følge vedtægterne. 

§ 5. Styregruppens forslag til dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og referent Jens Jacobsen, Mikkel Jacobsen. 
 

2. Styregruppens årsberetning 
Formanden aflægger bestyrelsens beretning 
Et godt år med succes;  
friluftspil ca. 900 besøgende, henved 50 hjælpere, 50 sider trykt reklame, hjælp fra 
det lokale erhvervsliv, foreninger og skole, og ikke mindst instruktion af Jens 
Jacobsen. 
Efterfølgende var der takke fest i Vejby, desværre var det næsten kun skuespillere 
der kom, fremover ”husk alle hjælpere er velkommen” 
 
Klyngen fik også sat gang i underskriftindsamling for udbredelse af bredbånd i 
Klyngen, det med virkede til at Norlys (eniig, energi midt) gik i gang med 
gravearbejde. 
 
Det blev også forberedt tre foredragi de tre forsamlingshuse, desværre blev kun et 
gennemført før Covid19, de sidste to gennemføres d. 13/9 og d.28/10 2020 se mere 
info på hjemmesiden. 
 
Medlemmer fra Pilotprojekt Flyndersø Snd,Lemvig Naturpark indbudt til møde hvor 
vi gav dem vores fulde opbakning, det satte gang i processen igen (møde med 
kommunen) 
 



Vi har også afholdt møde 20/1 2020 med div. foreninger i området for ide` udvikle, 
det bliver et tilbagevendende tiltag. 
 
Klyngen er til for moderforeningerne og hjælper derfor gerne med støtteerklæringer, 
eller andet, 
 
Den 6/10 på Lem skole prøvekøres onlineforedrag mere info på Hjemmeside. 
 
Tilslut tak til bestyrelsen for godt arbejde/samarbejde, samarbejde er svært, men 
ikke HER !!  
 
 
 
 

3. Godkendelse af revideret regnskab Godkendt. 
Kassereren fremlægger regnskab 
 

4. Godkendelse af styregruppens forslag til fastsættelse af kontingent 
Styregruppens forslag er, at der ikke opkræves kontingent hos moderforeningerne i 
2020 Godkendt. 

 
5. Indkomne forslag: Ingen. 

 
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 genvalgt 
 

7. Eventuelt. 
Revy til Håsummarked 
Kaffe/brød til foredrag, ens priser 20-25,-Kr. 
 
 
Styregruppen, som er udpeget af moderforeningerne, har følgende medlemmer 

  
Ramsing Inger Lise Dahl, 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 

 

 
 



 


