
DAGSORDEN STYREGRUPPEMØDE 21 

 

 

Referat fra  

Styregruppemøde nr. 21 

10. okt. 2018 Ramsing Skole 

Kl. 18.00 – deltager i fællesspisning 

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

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste styregruppemøde. Godkendt 
 

2. Formandsorientering 
I. Skive Kommune har forespurgt om ejerskabet til fugletårnet i Bustrup enge. 
II. Møde vedr. Håsumhus hos Pro-vinz 
III. Område 3 under Landsbyudvalget planlægger områdemøde ultimo november 2018. 

Hvilke emner kan være interessante at drøfte med Landsbyudvalget 
IV. Kulturudvalget Skive Kommune har bevilget kr. 30.000 til friluftsspillet. 
V. Rene havde udformet forslag til program for friluftsspillet. Det viste, at der var 

muligheder for at indsætte annoncer fra interesserede – god forslag. 
VI. Rene havde indhentet tilbud på toiletvogn og tilskuervogne fra Godik. Det 

undersøges, om tilskuerpladserne er overdækkede. Pris nogenlunde som et tidligere 
forslag. 

 
3. Bordet rundt – herunder evaluering af møde med Vestrum. 

Begge klynger glad for samarbejdet med hjemkommunen. Vestrum havde etableret flere aktive 
grupper bl.a. sti-kort, el-bil-projekt, messe: vægtning af emner som jobsøg., fritid, erhverv, 
energi, boliger mm 

Klyngeporte blev nævnt som emne. 
Forskelligheden i organisation og vedtægter. Kursus i fondsansøgning. Økonomi: selvbetaling for fx 

fortæring. 
Borgerinddragelse er ikke så let – bedst i projekter. Friluftspil som døråbner til flere frivillige. 



Problematikker, opgaver, kommende projekter mm blev udvekslet 
Til Orientering 
Vejby havde afholdt høstfest med ca 75 deltagere 

Arkiv endelig til Ramsing 

Halloween og Posefest afholdes i Ramsing 

Posefest afholdes i Lem 

Håsum havde afholdt møde med arkitekt 

 
4. Orientering fra arbejdsgrupper 

Ingen bemærkninger 
 

5. Økonomi 

Connie og Aage har været i Vendsyssel Sparekasse for at få oprettet foreningskonto. 

Har modtaget stor stak papirer bl.a. Selvbetjeningsaftale: Tilslutningsaftale til Netbank -Erhverv. 
Årligt gebyr 1200,- kr. Samt andre papirer til underskrift 

Regning for deltagelse i fællesspisning, kaffe og drikkevarer 700,- kr. hæves hos DGI 

Tilslutningsaftale til netbank erhverv opkræves Netbank. Da det er en forening kan beløbet 
nedsættes til 650. Øvrige foreninger betaler lignende beløb for tilslutning til Netbank. 
Papirerne afleveres ikke, inden beløbet bliver rettet på oplægget. 

 

6. Ansøgning til Skive Kommune ved Anders Rask vedr. tilskud til klyngens opstart. 
Emnet har tidligere været drøftet. Aage lave udkast – forhåbentligt. 
Udkastet godkendt med tilføjelse af beløbsstørelse 
Ansøgningssum kr. 10.000 kr. 
 

7. Fastlæggelse af datoer for opførelse af friluftsspil. Connie og Rene anmodes om at kontakte 
arrangørerne for Karup Å-festival for at få datoer oplyst. 

Når datoer er fastlagt, sættes arbejdsgrupperne i gang med planlægning 
Friluftsspillet opføres i uge 24 11. – 16. juni 2019 
 

8. Planlægning af Strategiplanens offentliggørelse. På sidste møde besluttedes, at stedet var 
Lem Kulturhus, tidspunkt efter efterårsferien, oplæg ved fx Jens – skuespil, Aage og/eller 
andre – strategiplan, Rene – Pr, hjemmeside og facebook 

Efterfølgende muligheder for at gå til cafeborde for at tale med styregruppemedlemmer om 
emner/forslag til nye projekter og deltagelse i friluftsspil og andre projekter 

Er styregruppen klar til at fastlægge indhold, dato og servering 

Medbring evt. Strategiplanen 



Datoforslag 21. eller 22. nov. 2018 kl 18.30 Lem Kulturhus. Aage afklarer med Jens, om hvilken 
dato han kan deltage. Lokale bestilles – Aage. 

Programpunkter som foreslået i sagsfremstillingen. Servering af sandwichs og øl/vand efter indlæg 
af Rene og Aage. 

Herefter Jens om friluftspillet og gerne om tilsagn fra frivillige, der vil medvirke på og bag scenen. 

Aftenen slutter med kaffe og rundbordsdebat, hvor deltagerne kan gå til 4-5 rune borde og drøfte, 
foreslå  nye projektideer træffe, melde sig som interesseret frivillig til deltagelse i 
projekt(er) hos de der stående styregruppemedlemmer. 

PR-gruppen udformer PR-materiale. Svend indkalder til møde. 

9. Næste mødedato og sted 
14. november kl. 18.30 Lem Kulturhus 
 

10. Evt. 
De gamle Spøttrup byskilte står endnu på materielgården i Håsum. Emnet vedr. anvendelse til 

klyngeskilte tages op på næste styregruppemøde 
Mvh 
Aage 

 


