
Referat af Styregruppemøde nr. 26   9. april 2019 kl. 18.30 Bustrup 

 

 

Deltagere: Svend Skov Madsen, Mikkel Rud, Connie Andreasen Afbud, Birgit Madsen, Aksel 

Christensen, Aage Dahl, Jens Knudsen, Peter Steens, Rene Lausen. 

Anders Svendson og Jens Jacobsen inviteres 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat Godkendt 

 

2. Konstituering efter afholdt generalforsamling. §8 beskriver foreningens daglige ledelse. 

§8.2 Styregruppen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, så 

vidt som muligt med de 4 sogne repræsenteret. 

§8.4 Pr-gruppe og fundraising gruppe nedsættes grupperne nedsætter sig selv 

Formand- Aage Dahl, Lem 

Næstformand- Rene` Lausen, Vejby 

Kassér - Connie Andreasen, Ramsing 

Sekretær- Mikkel Jacobsen, Håsum 

 

3. Formandsorientering 

 

a. Scenegulv: På generalforsamlingen blev der rejst tvivl om Lem Skoles scenegulv 

kunne tåle regn. Tømrer Ib Sloth mente, at gulvet sagtens tåle regn, da limen er 

vandfast, men anbefalede afdækning, når scenen ikke er i brug. 

b. Tyge Krabbe-foredrag nævntes på generalforsamlingen. Formålet er at sprede lidt 

kendskab til den historiske Tyge Krabbe. Skal/bør klyngen arrangere? Udsættes 

forkert årstid. 

c. På Landsbyudvalgets møde marts 2019 blev der indstillet 30.000 kr. til et 

fællesspisnings-projekt. TMU-forvaltningen har indstillet 50.000 kr. til projektet. 

Skive Kommune og FOOD er med i finansieringen. 



Landsbyudvalget foreslår, at der gennemføres eventen gennemføres i de 6 områder 

med et budget på 325.000 kr. Professionelle kokke medvirker og giver inspirationt 

til nye fællesspisninger. 

Skal/bør Sydvest Salling søge om at komme med i projektet?? Aage sender 

ansøgning 

d. ”Hegnsgården” er et omskrevet og moderniseret teaterstykke – tidligere ”Livet på 

Hegnsgården”, som opføres på Skive Teater. Arrangører er Skive 

Amatørteaterforening og Aakjærselskabet.  

Gratis adgang – Da mange af skuespillerne i Tyge Krabbe er involveret, er 

øveaftenen onsdag 10. april aflyst. Billetbestilling www.jenle.dk   Orienteret 

 

4. Bordet rundt  

Ramsing- Renovering af Bypark 

Vejby- deltog i Ren By 

Lem- 35 samlede 160 kg affald til Ren By, Musikfestival 110-150 deltager. 

Håsum- Generalforsamling med 55 Håsumborger  

 

5. Orientering fra arbejdsgrupper 

Fundraisinggruppen 

a. Færchfonden meddeler, at ansøgning ikke er imødekommet. 

Bustrup fonden sidst marts 

Vendsyssel sparekasse ? 

PR-gruppen 

b. Annonceringsbudget og -plan. Emnet kan flyttes til pkt. 7. der annonceres i 13 

medier = 20.000.- kr.  Plakat søjler i Skive.  

Evt. Tv midtvest, Mors, Selde 

 

  

 

6. Økonomi – intet nyt fra DGI 

 

7. Friluftsspillet – Renes to do-liste gennemgås 

a. Optrædende ok 

b. Dragter der kigges på rekvisitter på spøttrup  

c. Rekvisitter 

d. PR 

e. Billetter Salg starter d.28 april 

f. Alt andet Bustrup står for mad kl. 17.30 til 100 kr. der vil også være boder med div. 

med evt. hjælp fra frivillige.  

Sponser, Jens kontakter firmaer. 

 

8. Connies arbejde forhindrer deltagelse i de 3 planlagte styregruppemøder 

http://www.jenle.dk/


a. 29. april Vejby 

b. 21. maj Lem der arbejdes på at finde nye datoer pr. mail. 

 

9. Evt. 

SydvestSalling efter friluftspil: 

Nye tanker 

Forenings aftner 

E-sport ungdomsskole 

Event hjul 

Frivillig liste 

 

Natur park 2. maj Rønbjerg 

 

Kultulfestival Mors 23-24 aug. 

 

 

 

 

 


