
REFFERAT STYREGRUPPEMØDE 23 

 

  

Styregruppemøde nr. 23 

07-01-2019 Vejby Forsamlingshus 

Kl. 18.30  

Deltagere: Svend Skov Madsen, Mikkel Rud, Connie Andreasen, Birgit Madsen, Uffe Holst, Aksel 
Christensen, Aage Dahl, Jens Knudsen, Peter Steens. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste styregruppemøde. GODKENDT 
 

2. Formandsorientering 
Året der gik, hvad har SydvestSalling været indblandet i; Lokal arkiv i Ramsing (åbent hus 12 januar 

2019 14.00-17.00). Håsumhus, Bustrupspillet. 
a. Forbrug af DGImidler sum 25.000 kr. 

Bilag for udgifter 14.340, 61 
Dertil kommer udgifter afhold hos DGI for ekstra tryksager fx Strategiplan 
Se vedhæftet bilag BILLAG UDLEVERET  

b. Til styregruppen for Landsbyklyngen Sydvest Salling 

Eftersom Skive Kommune har været involveret i opstarten af landsbyklyngen og også 
fremadrettet støtter projektet, imødekommes jeres ansøgning om opstartstilskud på 10.000,- 
kr. 

Forudsætningen for tilskuddet er, at midlerne øremærkes arbejdet i landsbyklyngen og 
anvendes til fremadrettede aktiviteter, som f.eks. møde- og driftsudgifter, opstart af 
arbejdsgrupper o.lign. Tilskuddet bevilges som engangsbeløb og bør betragtes som hjælp til 
at blive økonomisk selvbærende.  

Tilskuddet overføres aconto til jeres foreningskonto. De første udgifter skal være afholdt inden 
for 2 år fra dags dato. Når midlerne er brugt, indsendes regnskab og evaluering til 
Kommunikation, Udvikling og Erhverv.   
Med venlig hilsen 
 
Peter E. Steens  
Udviklingskonsulent 

3. Bordet rundt Ramsing; Julehygge i købmandsbutik, Julebelysning renoveret 
Vejby; Julestue med ca. 40 deltagere 



Lem; Julehygge, Fællesspisning, Suppefestival, Vinterfest seniorer med 
Lihme, Infofolder trykt 
Håsum; Dødsfald i bestyrelsen, Køb af gammel fabriksgrund faldet på 
plads 

4. Orientering fra arbejdsgrupper: Sponsorgruppen afholdt møde 12. dec.
Ansøgninger er sendt til Færchfonden og Bustrupfonden. 

Sparekassen Vendsyssel er på vej med ny fond, tjek deres hjemmeside. 
Hvad kan SydvestSalling tilbyde sparekassen 
Åge holder kontakt til sparekassen 

 
5. Økonomi. Punktet drøftet endnu en gang p.g.a. fejl i tidligere sammentælling 

Friluftsspillet: Tilsagn om støtte fra: 

a. Sparvestfonden 125.000 Ansøgt 125.000 
b. Kulturudvalg Skive   30.000 Ansøgt 30.000 
c. Landsbyudvalget Skive   60.000 Ansøgt 60.000 

Tilsagn i alt 215.000   

Entreindtægter budgetteret   60.000  

Indtægter i alt 275.000 

 

Budgetudgifter excl. moms 242.000    Nye tal: 252.000 

Moms (forfatterhonorar fritaget) 60.500      Nye tal:  50.500 

Budgetudgifter incl. moms 302.500    Stadig: 302.500 

Manglende finansiering   27.500  

Manglende finansiering: 302.500 – 275.000               Stadig:   27.500 

Underskudsdækning Rent Liv Skive   10.000 Ansøgt 60.000  

Peter Steens lovede at undersøge, hvornår en evt. udbetaling kan ske. 

Hej Aage 

I spurgte, hvordan underskudsgarantien på 10.000 kr. til Bustrup-spillet fungerede: om der skal sælges 500 
billetter for at underskudsgarantien på de sidste 100 udløses eller om garantien dækker underskud på op til 
10.000 kr., uanset hvor billetsalget måtte ende. Rikke og jeg vendte det kort og er blevet enige om, at det er 
underskud op til 10.000,- kr. der må være den korrekte tolkning. 
Med venlig hilsen 
 
Peter E. Steens  
Udviklingskonsulent 

6. Evaluering af Orienteringsaften vedr. Friluftsspillet og Strategiplan 
Tilfredsstillende fremmøde med ca. 50 deltagere. Generalforsamling fjernvarmen samme aften. 
Flot servering fra TKC 



Tilmelding til deltagelse i det videre arbejde: 
Skuespillere: 16 
Statister 9 
Kostumer 4 
Praktiske hjælpere 10 (heraf 3 gengangere fra statisterne) 

Referat fra mødet sendes til DGI  
 

7. Friluftsspillet – hvilke områder kan fastlægges allerede nu? 
a. Leje af lydanlæg. Er bestilt 
b. Toiletvogn og vogn til lydanlæg: Jens Knudsen har lovet at forespørge hos ”Spøttrup 

Fester”. Siden aflysning har Jens taget lovning på både lyd og toiletvogn. Jens 
Jacobsen har lovet at sende billeder til lydmanden for at få et godkendende svar 
eller et afslag.  

c. Andre opgaver: toilet- og lydvogn. Jens Knudsen har kontakt 
Lydvogn; hul i gulv til kabler, lås, vindue 

Manuskript ca 70 sider klar om ca 14 dage trykkes i 75-85 stk  Rene/Åge 
Titel på borgerspil ”Tyge Krappe – Tyrannen på Bustrup” 
Billeder af Bustrup sendes til Jens af Åge og Vagn 
Rettelse af kalender, UGE 24 
Skuespillere på plads 
Statister mangler især fra Ramsing sogn 
Jens kontakter Lem rideskole ang. heste og hjælpere 
Rekvisitter - dødt vildsvin 
Tribuner mål Jens og Rene skridter af fredag 11/1 kl.14.30 
Rekvisithold opstart februar  

8. På orienteringsmødet spurgte Anders Svensson, Bustrup om mulighed for at deltage i 
klyngens styregruppemøder. For undertegnede er det meget positivt, at der kommer 
henvendelser fra interesserede og ser meget gerne flere af slagsen. Henvendelsen drøftes. 

 
Vagn Lykke svarede, at det måtte være Ramsing, der evt. afgjorde. Bor i Ramsing. 
Rene Laursen: Pegede også på Ramsing 
Jens Knudsen: Henviste til vedtægter, som tillader udefrakommende interesserede at møde op. 
 
 

9. Det videre arbejde efter fremlæggelse af Strategiplan starter op nu – dog opfordrer 
undertegnede til at få friluftsspillet på skinner, inden ny store projekter påbegyndes.  

Drøftelse af nye emner til indsats – her kommer et par stykker: 
a. Møde med repræsentanter fra samtlige foreninger og menighedsråd og evt. 

institutioner, da disse initiativtagere er vigtige medspillere, når Sydvest Salling skal 
fremstå som et aktivt område  

i. Fælles kalender 
ii. Arrangements-ideer 

iii. Møde op til hinandens arrangementer 
iv. PR for arrangementer over hele klyngeområdet 



v. Samarbejde for at få kurser/idrætsaktiviteter/hobbyaktiviteter m.m. startet. 
 

b. Punktet er hugget direkte fra Superlandsbyen på Mors:   
Status på velkomstpakken: 18 pakker uddelt. 2 nye håndværkere med 
Referat: Der forventes i den nærmeste tid uddelt 4 – 6 nye velkomstpakker. En stor succes. 

Der tilsagn om medvirken fra kombineret elektriker/VVSfirmaer, og der er forventning 
om tilslutning fra malermester. Der trykkes nye” gavebreve” og allerede uddelte 
ombyttes. Chesten tilkendegiver, at det vil være fint om de respektive 
borgerforeninger uddeler velkomstpakkerne uden hans deltagelse. Der opfordres til at 
beboerforeningerne i samme omgang afleverer evt. aktivitetsoversigter. 
Ramsing Borgerforening: et års gratis medlemskab og mad x1 i onsdagshuset til nye 
tilflyttere 

c. På Landsbyudvalget møde i 29. nov. 2108 behandles en ansøgning fra Fursund, som 
kunne være en måde at komme videre på. 

  Se vedhæftede bilag fra Landsbyudvalgets dagsorden. 
 

10.  Ansøgning til Skive Kommune om tilladelse til opsætning af porte for Landsbyklyngens 
område ved indfaldsveje – herunder et forslag fra Svend om henvendelse til Poul Nielsen 
vedr. udformning af logo ”sebedejesten” på portene.  

Forslag til ansøgning vedhæftet. 
Ansøgning godkendt til afsendelse 

11. Evt. 
Generalforsamling 26. marts kl. 19.00 i Lem 
Indbydelse senest 3 uger før 
Næste møde 20 feb. i Ramsing til spisning kl. 17.57 præcis  

 

 


