
Referat af stiftende generalforsamling den 27. november 2018 

for Klyngerådet i Rebild Øst klyngesamarbejdet 

 

 

Punkt 1 – Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Ivan Johansen 

Referent: Gitte Holm 

Ivan konkluderede, at der var indkaldt rettidigt og via annoncering i lokalpressen og 

elektroniske medier. 

Punkt 2 – formandens beretning (ingen egentlig beretning – men orientering) 

Der er ingen beretning for Klyngerådet, da Rådet ikke er etableret formelt endnu. Men 

Jacob kunne fortælle, om den proces, der er gået forud for dannelsen af Klyngerådet og 

hvorfor klyngen i sin tid blev etableret. Endvidere, hvor langt klyngesamarbejdet er 

kommet indtil videre og hvilke initiativer, der er sat i gang af de 6 undergrupper der er 

etableret som en del af klyngeprojektet. 

I det til referatet tilknyttede powerpoint-oplæg redegøres der mere uddybende om 

ovennævnte. 

Punkt 3 – forelæggelse af revideret regnskab (intet regnskab) 

Da der ingen regnskaber er endnu, springes punktet over. 

Punkt 4 – forslag til planer for det kommende år 

Planen er, at de skibe der er sat i søen indtil videre og som fremgår af powerpoint-

oplægget nævnt i punkt 2 - føres videre – Herunder, at den markedsføringsplan, der er i 

fuld gang p.t. bliver gennemført.  

Det blev også bemærket, at der er sendt en ansøgning fra stigruppen til en pulje fra DGI 

om ”kropslig dannelse”. 

Punkt 5 – Valg af Rådsmedlemmer 

Fra de 3 Lokalråd følgende udpeget: 

 Carsten Hvillum – Blenstrup 

 Henrik Christensen – Bælum 

 Ivan Johansen – Terndrup 

 



Herudover blev følgende valgt: 

 Birgitte F. Mikkelsen – Horsens (for 2 år) 

 Gitte Holm – Dollerup (for 2 år) 

 Kasper Kjær Jensen – Bælum (for 2 år) 

 Jørgen Nielsen - Hellum (for 1 år) 

 Jacob Ellemann – Terndrup (for 1 år) 

 Christina Ottesen – Korup (for 1 år) 

Fra Rebild Kommune deltager en unavngiven person  

Punkt 6 – valg af to suppleanter 

Følgende suppleanter blev valgt: 

 Karina Lykke Andersen, Bælum – 1.  suppleant 

 Jørgen Brøndgaard Nielsen, Askildrup – 2. suppleant  

 

Punkt 7 – valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

Følgende revisorer blev valgt: 

 Maria Ohrt-Nissen - Siem 

 Kirsten Jacobsen - Terndrup 

 Lisbeth Nørgaard – St. Brøndum - suppleant 

Punkt 8 – behandling af indkomne forslag samt forslag til vedtægter fremsendt af 

det foreløbige Klyngeråd. 

Vedtægtsforslagene blev gennemgået, tilrettet og enstemmigt vedtaget. De tilrettede 

vedtægter er tilknyttet referatet. 

Punkt 9 – eventuelt 

Bente Søgaard roste det foreløbige Klyngeråd for det flotte arbejde der er gjort indtil videre 

og det engagement, som arbejdsgrupperne har præsteret, Bente kunne også konstatere, 

at der ”bliver lagt mærke til klyngen” – også uden for -  og ser frem til et godt og 

konstruktivt samarbejde fremover med Rebild Kommune. 

 

 

 

 



Ekstraordinær Generalforsamling den 27. november 2018 

for Klyngerådet i Rebild Øst klyngesamarbejdet 

 

 

 

Valg af dirigent og referent 

 Dirigent: Ivan Johansen 

 Referent: Gitte Holm 

 

Punkt 2 - godkendelse af vedtægter for Klyngerådet 

Ændringsforslagene, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, blev 

enstemmigt vedtaget. 

 

Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt. 

 

 


