
 

 

Referat 28 Styregruppemøde 

21. maj 2019 kl. 18.30 Lem Kulturhus 

Deltager: Svend Skov Madsen, Mikkel Rud, Connie Andreasen (afbud), Birgit Madsen, Aksel 

Christensen, Aage Dahl, Jens Knudsen, Peter Steens Afbud), Rene Laursen 

Ingerlise Dahl, Anders Svendson og Jens Jacobsen inviteres 

1. Godkendelse af referat Godkendt. 

 

2. Formandsorientering. 

- Opfordring fra klyngen omkring Thorsminde om deltagelse i møde vedr. infrastruktur Er afholdt

     

- Skal der sendes besked til Bustrup Fonden vedr. fuld finansiering af friluftsspillet?  Ikke endnu  

- LOA flytter hovedsædet til Nyborg og vil også kaldes et videnscenter/konsulenthus og bygge en 

HUBstruktur op – dvs. tilknytte virksomheder med specielle kompetencer fx lokaler egnet til 

fællesspisning. Orientering  

- Sekretariatet for Landsbyklynger har sendt afbud til overværelse af friluftsspillet torsdag aften. 

Undertegnede har indbudt sekretariatet (samlet på kursus i sommerhusved Hjerk) til onsdag aften 

Østsalling (Selde) foreslår klyngerne i Salling mødes engang imellem for samarbejde  

Nordea fond, hold jernet friskt, Aage gør Lem og Ramsing/Rødding pensions foreninger 

opmærksom derpå. 

               

3. Bordet Rundt 

- Åbent hus på Ramsing-Lem-Lihme varmeværk 

- Lem Seniorer og Lihme Pensionistforening har meldt udsolgt til året bustur.  

- Lem Kirke havde 4. maj viseaften med Herren og Fruen – født og opvokset i Ramsing og Håsum. 

Ramsing: opstart af Crockett og stige golf hver mandag. Der arbejdes på nye tiltag i 

købmandsbutik. 

Håsum; møde omkring tiltag til Håsum Marked, Evt. Klyngetelt med Sydvest Sallings foreninger 

Bustrup; Belægningsfliser lagt. 

 

4. Økonomi 

a. Nordea-fonden har indbetalt 27.500 kr. 

b. Sparekassen Vendsyssels fond meddeler, at beløbet udbetales efter nærmere aftale. Intet 

aftalt endnu. 



c. Kassebeholdning 9. maj 34.800 kr Nu 33.000,- 

d. Ansøgning til Skive Kommune om forskudsbeløb til betaling af løbende indkomne 

regninger? Aage 

e. Evt. overfinansiering henstår som buffer til uforudsete hændelser og kan senere afregnes 

med Skive Kommune 

Der er solgt for ca. 21000,- annoncer  

 

 

5. Friluftsspillet - Rene leder punktet. 

a. Nordea-fonden skriver i tildelingsbrevet, at vi skal huske at Nordea kan forlange at høre 

mere om projektet, følge projektet og kan forlange at tjekke bilag. 

Husk at nævne Nordea-fonden i forbindelse åbning, pressekontakt og brug gerne 

@nordeafonden i opslag på sociale medier. Overrækkelse af check? Aage  

Fondens logo kan hentes på www.nordeafonden.dk/logo 

Låner gerne materialer som rolls ups og beachflag. Selv betale for returnering. Kontakt til 

Marie Høstrup Andersen: ma@nordeafonden.dk 

Inspiration og skabelon til pressemeddelelse: www.nordeafonden.dk/lokalkommunikation 

b. Indbydelser til generalprøve onsdag 12.6.2019 – Hvem: Skuespillernes husstand, Hjælpere.   

c. Indbydelser til premiere torsdag 13.6.2019 – hvem? Jens Knudsen pr-udvalg  laver et 

overblik. Bustrup har også nogle de gerne vil invitere. Borgmesteren har meldt sin ankomst.

                      Sponsorer er Skive Kommune: kulturudv. og 

landsbyudv., Spar Vest Fonden, Sparekassen Vendsyssel og Nordea-fonden. 

Annoncører? 

d. Scenegulv – tilsagn til 3. juni: Ib Sloth, Knud Hansen, Verner Jensen, Vagn, Jens J, Erik 

Jørgensen, Anton Pedersen og Aage. Bestilling af strøer og skruer – Aage. 

e. Kostumer og rekvisitter: Foreløbig er der ingen panik – tværtimod.  

f. Skuespillet øves i hallen for at få afstandene, bevægelserne og replikkerne til at virke 

naturligt. Skive Folkeblad og hesteleverandør var i hallen onsdag 8. maj - uden heste.  

g. Alt det andet: annoncering, billetsalg, PRarbejdet (Spøttrup Ugeavis), optræden 1. juni 

Posthustorvet Skive og mm. 

 58 billetter solgt vi billetnet. 

 Folder til uddeling er undervejs Rene. Evt. kort over Bustrup parkering, Menu i 

hovedbygning.  Bustrup mailer til Rene. 

Rene mailer annonce om spil til Bustrup. 

Pr. laver opdateret annonce oversigt til lokalt brug. 

TVmidtvest besøger Bustrup næste uge Jens Jacobsen deltager. 

Annoncer i medier er på plads 

Radio skive indslag godkendt. Der laves konkurrence, der udloves to billetter pr. dag + to 

spise billetter i finalen, alle til lørdag. 

Genopdag skive deltager to skuespillere, Jens Jacobsen, Aage, Rene og rekvisitter  

Gåtur/ fugletur fredag og lørdag med Anni og Jens Knudsen.  

 

 

6. Arbejdstemaer efter Tyge Krabbe: 

http://www.nordeafonden.dk/logo
mailto:ma@nordeafonden.dk
http://www.nordeafonden.dk/lokalkommunikation


Med udgang i beretning fra generalforsamlingen foreslår undertegnede drøftelse af, hvordan nye 

forslag modtages af styregruppen. I bestyrelsens beretning blev det fremhævet, at der skal 

samarbejdes med alle i klyngeområdet med vægt på kontakt til foreningerne, hvor mange frivillige 

allerede er at finde. 

Klyngen har en del forslag fra møde med foreninger, som delvist er udmøntet i strategiplanen. 

Dertil kommer gode forslag fra styregruppens møde nr. 27. Se nedenfor. 

Styregruppen bør have en holdning til, hvordan nye emner modtages og behandles.  

Med udgang i, hvordan ”Mols i udvikling” behandler forslag, bør styregruppen modtage forslag 

positivt – se muligheder. Ofte nedsætter molboerne arbejdsgrupper, hvor interesserede får sæde 

og kan arbejde videre med forslaget. På den måde inddrages interesserede.  

Styregruppe skal ikke være kvalitetsdommere, som vender tommelfingeren op eller ned. Det 

vigtigste bliver at være åben og støtte op om forslagene, være med til at debattere 

forslagene/projekterne og sætte/finde ord på/for de værdier, der skal være i et projekt for at det 

kan bære igennem til et færdigt resultat.  

Hvis ikke der er værdier i tilstrækkeligt omfang, falder projektet – med forståelse fra idemagerne.     

 

 

 Fortsat drøftelse af til nye opgaver og emner fra sidste møde:  

-Foredrag rundt i de forskellige foreninger.  
-Hjælpe foreningerne med fundraising.  
-Kulturrally  
-Skilte klyngen  
-Bustrup mountainbike rute  
-Natur ruter  
-Kunst udstilling  
-Udsætning af laks  
-Udbredning af Bredbånd (Jens Knudsen) – Se punkt 7 
-Små primitive huse gerne på hjul Til udlejning i naturen  
-interview af borgerforeninger til Bustrup Bladet 

- Porten på Bustrup – drøftet på sidste møde. 

Indkalde foreninger i Sydvest Salling efter sommerferien 

Jens one man show 

Foredrag / Århus Universitet 

Bustrup med indlæg. 

 

 

 



7. Bredbåndspuljen: Jens og Aksel har deltaget i møde vedr. bredbåndspuljen og vil underrette om 

økonomi, regler og tidsplan.  

Undertegnede var dirigent på grundejerforeningen Hostrup Teglgårds generalforsamling 4. maj. 

Her var der ikke stemning for at starten et arbejde op. 3 af deltagerne viste interesse.  

Emnet drøftet med udgang i spørgsmålene: Skal der nedsættes en arbejdsgruppe? Og hvordan 

griber vi det an? Orienteret  

 Arbejdsgruppe: Aksel, Jens, Aage, Mikkel 

 

8. Evt 

Find gerne flere frivillige til friluftspillet (boder, billetter osv.) 

Næste møde Bustrup 3 juni kl 18.30 

 

 

 


