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Formandens beretning 

Styregruppen besluttede på mødet den 27. oktober at aflyse generalforsamlingen på grund af de aktuelle 

coronarestriktioner. Begrundelsen for aflysning og ikke udsættelse på ubestemt tid var, at der på 

generalforsamlingen ikke skulle foretages valg. I stedet besluttes det, at der blev lagt en udvidet beretning 

med regnskab ud på VestRums hjemmeside. 

I det hele taget har aktiviteterne i VestRum, som alt andet i vores samfund, været hårdt præget af Corona-

pandemien, men det har ikke afholdt styregruppen fra at fortsætte arbejdet med mange af de aktiviteter, vi 

til stadighed har i ”støbeskeen”! 

 

Styregruppen for VestRum 

Vi valgte at aflyse vores styregruppemøde i april på grund af de daværende restriktioner, mens de øvrige 

møder er afholdt som planlagt. Da vi ikke har økonomi til at betale for lokaleleje, afholdes en del af 

møderne privat hos styregruppens medlemmer, der på skift sørger for lidt forplejning! 

Det er en stor berigelse, at vi i årets løb har fået Anne-Marie og Esben ind i vores arbejde, og vi ser frem til 

at arbejde sammen med Jakob, som også er aktiv i ”event-styregruppen”! Jo flere vi er, des mere 

udveksling og inspiration får gruppen at arbejde med! 

 

Regnskabet 

Regnskabet viser et underskud på 10.800 kr., hvilket er acceptabelt, når vi søsætter aktiviteter og kun har få 

sponsorindtægter. I den forbindelse en stor tak til Stadil Sparekasse, som er en god sponsor for os! 

 

Budget 2021 

Vi må sætte tæring efter næring: Vi forventer, at de aktiviteter, vi har valgt at forsøge at afholde i 2021, 

økonomisk kan hvile i sig selv, og måske endda være så heldig at give et mindre overskud! 

Vi vil søge økonomiske midler i det omfang det er muligt! 

 

Kortlægning 

Opgaven med kortlægning af de syv sogne + Holmsland er tilendebragt. Der er trykt 7 x 4000 foldere på 

dansk og tysk og 7 x 1000 foldere på engelsk. 

Folderne er omdelt på forskellige ”strategiske” steder i VestRum, Holmsland og Søndervig. I den forbindelse 

opdagede vi, at der i den grad mangler turist-informations-steder i vores del af kommunen. Der har været 

et rimeligt flow på folderne, men der er ikke uddelt så mange tysksprogede, som vi havde forventet. 

Selv om vi har været meget omhyggelige med udarbejdelsen af folderne, er der naturligvis kommet en del 

rettelser, som vi retter hen ad vejen.  

Projektet har også lært os, at det er helt fint at sætte fokus på de enkelte sogne, men det er et 

hestearbejde at uddele så mange forskellige foldere. Derfor bliver den kommende reviderede version i 

2022 – 2023 også væsentlig anderledes: Det bliver 1 samlet folder med alle sogne og på alle tre sprog! Det 

giver sammenhængskraft! 

Det næste vi er i gang med er placering af QR-koder i felten, der henviser til oplysningerne på alle tre sprog. 

 

Kunst på tværs 

Arrangementet var planlagt til 21-24 maj. Vi havde et godt opstartsmøde den 24. februar, men måtte aflyse 

arrangementet. Vi forventer at gentage arrangementet i 2021. 

 

Kommunikationsgruppen 

Arbejdet i gruppen har ligget stand-by det meste af året. Den største udfordring har været, at ”Infoland”, 

som vi købte retten til at bruge, er solgt og udgår. Det har betydet, at flere af de funktioner, der var i 

programmet, eller som skulle komme, ikke længere eksisterer. Programmet bliver heller ikke længere 

opdateret. I stedet skal vi alle over på det nye system: Multisite.  
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Det ændrer en del i vores koncept, hvor vi før kunne være fælles på VestRum siden, skal vi nu alle have hver 

vores side. Hvor vi før sagde, at det var gratis for følgebrugerne, skal de nu hver i sær betale 1200 kr. om 

året + omkonvertering til det nye system. 

Det er bare ikke i orden. Vi står pludselig med en lidt utroværdig handling over for de brugere, der har valgt 

at skifte til vores fælles system! 

I det sidste år er No og Hee koblet op på VestRums hjemmeside. 

 

Elektrisk VestRum 

Forsøget med delebilerne er afsluttet og overdraget til Byen Bil, der fortsætter udlejningen af biler på 

almindelige betingelser. El-bilerne er helt væk, da de var for dyre i drift til udlejning uden tilskud. De små 

biler kan stadig lejes på almindelige vilkår. Bussen er placeret i Lem og kan ligeledes lejes, hvis man har 

behov for det! 

El-cyklerne er fortsat til rådighed for borgerne i VestRum, og kan stadig lånes gratis. 

Projektet, skulle havde været evalueret i København i foråret, er udskudt på ubestemt tid. 

Ringkøbing-Skjern kommune har fået godkendt nye midler fra et EU-projekt, som muliggør, at der i en 

periode placeres en el-bil i No. Om den forbliver i No afhænger af, om den bliver tilstrækkelig benyttet. 

 

Event 2020 

2019 fortsatte med at være et meget aktivt år for styregruppen, der den 28. oktober havde et 

introduktionsmøde i Hee Gl. Stationsbygning vedr. Event 2020, hvor der var godt fremmøde fra alle sogne.  

Mødet blev fulgt op af et ”event-styregruppe”-møde den 21. november i Tim og igen den 15. januar også i 

Tim, hvor der igen var mange mødt frem. Event var nu omdøbt til ”Landsbymesse”. 

Der var stor interesse for projektet, og der blev nu lavet tilmeldingsmateriale, der blev uddelt i hele 

VestRum til alle foreninger, virksomheder og private, der kunne byde ind med en stand eller ”oplevelse”. 

I marts lukkede landet så ned på grund af corona-epidemien, og vi valgte at udskyde messen til 2021. På 

det tidspunkt var der tilmeldt ca. 50 aktører til arrangementet, som vi håber vil bakke op om projektet i 

2021. 

 

Filmprojekt 2020 

Gennem det sidste års tid har AD-Media, med vejledning fra styregruppen, lavet en lille ”reklamefilm” om 

VestRum. Her forsøges på meget kort tid at beskrive, hvad vi kan tilbyde borgerne i VestRum. En lille god 

film med mange meget hurtige klip! Filmen er finansieret af lokale sponsorater, som filmselskabet selv har 

indhentet.  

 

FC VestRum 

Fodboldholdet FC VestRum deltog i foråret i DM i Indefodbold og nåede til en finaleplads i deres gruppe. 

De har fået nye, flotte spillerdragter, som er sponsoreret af lokale virksomheder. 

Sommersæsonen har naturligvis været præget af coronasituationen, men de har alligevel spillet en del 

kampe og vundet et par stykker! 

 

Fremadrettede indsatsopgaver 

Ud over de nævnte aktiviteter, som for en stor dels vedkommende fortsætter fremover, har VestRum en 

del nye tiltag for 2021. 

 

Event 2021 

Vi forventer at genindkalde ”event-styregruppen” i foråret, når pandemien har lagt sig lidt igen, og der 

forhåbentlig er et vist overblik over situationen. En stor del af forberedelserne er afklaret, men skal blot 

sættes i gang igen. Eventet er sat til lørdag den 28. august 2021. 
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VestRum Guide 2021 

Et helt nyt tiltag inspireret af andres projekt! Et omfattende hæfte, der oplyser om alle de aktiviteter, som 

der forefindes i VestRum i perioden 1. april (påske) til 31. december 2021. 

Vi forventer, at hæftet finansieres af annoncer, som skal udgøre halvdelen af indholdet. Oplaget skønnes til 

4000 eks., hvoraf de 2000 husstandsomdeles i vestRum. 

Der kan læses mere om det på VestRum.dk 

 

Turisme 

Som tidligere omtalt mangler vi nogle informationssteder i VestRum (og øvrige del af kommunen uden for 

Ringkøbing Fjord). Emnet blev vendt på Landdistriktsmødet i Hee den 8. oktober. Vi ”fik til opgave” at 

udarbejde et forslag til et Informations-point, som kunne opstilles alle steder, hvor der var behov for det. 

Noget, der skulle kunne bruges i hele kommunen. 

 

Vonåprojektet: Det blå trail, sætter meget stort fokus på turismen omkring Naturkraft, sejlklubben, 

roklubben og Ringkøbing Fjord. Skal vi nord for rundkørslen ikke sejles helt agterud, skal vi sammen med 

Holmsland lave et Stadil Fjord projekt, hvor vi high lighter de events, der sker og kan ske her! 

 

I 2020 forsøgte vi sammen med RKSK-Erhvervsråd at samle de erhverv i VestRum, der havde med turisme 

at gøre, for om vi sammen kunne sætte mere fokus på emnet. Kun ganske få havde tilmeldt sig. Vi prøver 

igen i 2021. 

 

Samlet udviklingsplan for VestRum 

En opfølgning fra generalforsamlingen i 2019. 

Styregruppen havde møde med Jeanette Lund, Stuer (coacher) den 27. oktober, hvor hun kom med et 

ganske inspirerende oplæg til, hvordan vi i fællesskab i de syv sogne kunne lave en samlet udviklingsplan. 

De to emner, som vi mente var helt centrale var bosætning og turisme. 

Planen er indkaldelse til ”stormøde” for alle foreninger og borgere i foråret 2021, når situationen tillader 

det. 

 

Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

Valg af formand. 

Carsten Meller fortsætter uden valg (der var ikke andre opstillet). 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Esben Midtiby vælges for No 

Jakob Heizelmann vælges for Hee 

Der var ikke andre opstillet 

 

Valg af Revisor 

Maren Holm  genvælges 

 

Evt. 

Som informationskilde har vi brugt vores hjemmeside, facebook, lokale foreningsblade og LokalPosten, der 

dækker hele vores område. Lokalposten har i efteråret omtalt vores sti-foldere og nogle af de lokale steder, 

som vi har fremhævet. En god reklame, vi har været meget glade for! 

 

Carsten Meller 

Den 9. november 2020 




