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Referat fra  

stiftende generalforsamling i  

Landsbyklyngen Friskvind 

den 19. september 2019 

 

Der var mødt 45 borger op til stiftende generalforsamling, og alle 5 sogne var repræsenteret. 

 

Kjeld Christiansen fra klyngerådet bød velkommen og fortalte lidt om processen, vi har været 

igennem. At stifte en forening for Landsbyklyngen Friskvind var det eneste rigtige, da vi ellers 

skulle søge midler fra fonde mv. igennem andre foreninger. Efter en fællessang gav han ordet til 

Erik Viborg, som både er borger i Landsbyklyngen samt medlem af byrådet i Ringkøbing Skjern 

kommune. 

Erik Viborg tilkendegav, at han støttede op omkring Landsbyklynger, og at man fra kommunal side, 

også så en fordel ved, at de små sogne arbejdede sammen, og det derved ville give kommunen 

mindre udgifter til lokalestøtte med flere borger til færre haltimer. 

Punkt 2: Let anretning og sang. 

Let anretning blev serveret  

Punkt 3: Oplæg fra Simon Schärfe Rasmussen fra Landsbyklynge Sekretariatet. 

Simon præsenterede sig selv og fortalte omkring arbejdet med de 29 Landsbyklynger i Danmark. 

Hans emner for dette oplæg var aktiviteter i naturen, hvor han viste os billeder og fortalte om 

andre landsbyklyngers arrangementer i naturen, og hvilke muligheder der i øvrigt er. 

Punkt 4: Præstenation af klyngens arbejdsgrupper. 

Vores proceskoordinator Andreea Oprea fortalte om, hvad Landsbyklyngen havde arbejdet med 

sidste 18 måneder. Der er udarbejdet en borgerundersøgelse og efterfølende en rapport omkring 

denne. Derudover er der også udarbejdet en Strategiplan, som det nye Klyngeråd nu skal arbejde 

efter og videreudvikle. 

Hun fortalte videre om vores ansøgning til Realdania og LOA, hvor vi har søgt om projektstøtte til 

et mobilt mødested. Vi får besked om, hvorvidt vi får støtten inden udgangen af 2019. I rapporten 

fremgår det nemlig, at det er flere oplevelser /  arrangement i naturen som flest borger ønsker sig. 

Dernæst præsenterede hver enkelt arbejdsgruppe sig. 

Kommunikationsgruppen: Har fået lavet logoer og oprettet hjemmeside og facebookside. 
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Idrætsgruppen: Har haft 2 arrangementer, et skoleidrætsevent, hvor vi havde søgt penge fra DGI 

og Nordea. Dette betød, at vi kunne betale for både transport og mad på henholdsvis Højmark 

Hallerne og Dejbjerglund Hallerne. Der har også været et skolefodbold event, dog ikke med så 

mange tilmeldte. Vi arbejder på yderligere 2 event i Lem og Højmark. 

Stigruppen: Har arbejdet med at få kortlagt de mange stier, der er i de 5 sogne, især med de stier 

som kan forbinde vores 5 kirker. Vi håber på arrangementer, som får borgerne ud på stierne. 

Erhvervsgruppen: Arbejder sammen med Erhvervsgruppen Friskvind. 

Eventgruppen: Er ikke rigtigt kommet i gang endnu, men har haft et par møder, hvor der er 

kommet mange forslag på bordet. Seniorer har påbegyndt et samarbejde og har været på udflugt. 

Ungegruppen: Er kommet i gang med et projekt med DGI som tovholder, hvor de unge selv skal 

være med til at komme med ideer og skabe de aktiviteter, som de ønsker. 

Tilflyttergruppen: Har holdt møder om bl.a. fælles markedsføring samt materiale. Den 13. oktober 

afholdes fælles tilflytterarrangement. 

 

Punkt 5: Stiftende generalforsamling. 

Velkomst ved Kjeld Christiansen, første punkt på dagsorden er valg af dirigent. Arbejdsgruppen 

foreslog Hans Laurids Pedersen. Der var ikke andre forslag, så han blev valgt. 

Hans Laurids Pedersen takkede for valget og konstaterede at stiftende generalforsamling var 

rettidigt indkaldt, i Lokalposten uge 28 og uge 33, samt på hjemmesiden www.friskvind.dk samt 

facebooksiden Friskvind, samt andre lokale facebooksider. Dernæst var der gennemgang af de 

foreslåede vedtægter. De blev rettet til efter en god diskussion og efterfølgende godkendt. 

Valg til Klyngerådet. 

Den hidtidige arbejdsgruppen i Friskvind foreslog 10 kandidater, 2 fra hver sogn. Der var ikke 

andre forslag til kandidater, så nedenstående kandidater blev valgt. Som netop vedtaget i de nye 

vedtægter, skal der ved den stiftende generalforsamling vælges 2 kandidater fra hver sogn, 1 

kandidat for 1 år og 1 kandidat for 2 år, fremadrettet vil alle kandidater vælges for 2 år. 

Velling: 

Boi Nielsen   1 år 

Anette Kirk Jepsen 2 år 

 

Lem: 

Kenneth Bay Smidt 1 år 

Alfred Bartholin 2 år 

 

Højmark: 

Mette Christensen 1 år 

Jeppe Jørgensen 2 år 

 

Dejbjerg: 

Søren Sand Nielsen 1 år 

Kjeld Lykke Christiansen 2 år 

 

Stauning: 

Birgitte Vinding 1 år 

Dorthe Iversen 2 år 
 

http://www.friskvind.dk/
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Valg af revisor 

Arbejdsgruppen foreslog 2 kandidater som revisorer, der var ikke andre forslag til kandidater så 

følgende blev valgt: 

 

Jakob Gravlund Jørgensen  1 år 

Karina Hansen  2 år 

 

Som revisor suppleant blev følgende foreslået og valgt: 

Harry Tholstrup 

 

Punkt 6: Aftensang og tak for i aften. 

 

Godkendelse af  referat fra den stiftende generalforsamling på Hotel Smedegården 

Den 19. september 2019 

 

__________________________ 

Hans Laurids Pedersen 

Dirigent 

 

 

__________________________ 

Boi Nielsen 

 

 

 

__________________________ 

Anette Kirk Jepsen 

 

 

 

__________________________ 

Kenneth Bay Smidt 

 

__________________________ 

Kjeld Lykke Christiansen 

 

 

 

__________________________ 

Birgitte Vinding 

 

 

 

__________________________ 

Dorthe Iversen 

Referent 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Alfred Bartholin 

 

 

 

__________________________ 

Mette Christensen 

 

 

 

__________________________ 

Jeppe Jørgensen 

 

 

 

__________________________ 

Søren Nielsen 


