
REFERAT STYREGRUPPEMØDE 24 

 

      

Styregruppemøde nr. 24 

20. feb. 2019 Ramsing Skole 

Kl. 17.57 starter med fællesspisning  

Deltagere: Svend Skov Madsen, Mikkel Rud, Connie Andreasen, Birgit Madsen, Uffe Holst, Aage 

Dahl, Jens Knudsen, Peter Steens, Anders Svendsen (busstrup) 

Jens Jacobsen inviteres. 

Anders Svendson har anmodet om at deltage, indtil friluftsspillet er afviklet 

1. Godkendelse af referat fra sidste styregruppemøde. GODKENDT 

 

2. Formandsorientering 

a. Svend og Aage deltog i møde med Anne Navrbjerg vedrørende aktivitetsplan for 

2019 

b. Møde med Anne Navrbjerg og Ulla og Kristen Bak 6. feb. vedr. adgang til Vigen og 

evt. sti i skov ved Sdr. Lem 

c. Artikel i PSavisen – påskenummeret - om friluftsspillet. Jens har sagt ja til at blive 

interviewet. 

d. Blokindlæg sendt til DGI vedr. orienteringsaften strategiplan og Tyge Tyran 

e. 13. feb. 2019 skuespillere indkaldt til møde Lem Kulturhus. Manuskript udleveres. 

 

3. Bordet rundet: 

a. Byporte: Svend Skov har 21 på lager. Ansøgning til Skive Kommune er sendt. 

b. Fællesspisning Lem: Kulturhuset og Forsamlingshuset,  

Ramsing: generalforsamling, formand Vinnie Høstgård, forbereder fastalavn. 

Vejby: Fællesspisning, kommende generalforsamling i Vandværk og forsamlingshus 

 

 

4. Økonomi:      

a. Dorthe Smedemark meddelte, at Vendsyssels Sparekasses fond nu er åben for 

ansøgninger. Ansøgning på 27.500 kr. er indsendt Svar sidst marts 



b. Økonomi: Uændret siden sidst – kassebeholdning 10.000 – næsten. Revision? 

1745,- 

c. Hvis afslag på de 3 indsendte ansøgninger, så sendes flere. Landsbyudvalget og 

Kulturudvalget kræver hel finansiering inden start. Måske bliver der behov for at få 

garantier fra lokale foreninger – fx LMI, Kulturnetværket, borgerforeninger???? 

Fonde der kunne søges, Færk, Nordea, Vendsyssel Sparekasse, Busstrup 

Forbrug af DGI midler 20.022019- 15161,41 kr +ekstra tryk strategiplan  

5. Friluftsspillet: ”Tyge Krabbe – tyrannen på Bustrup” 

- Rekvisitgruppe og sygruppe startes op. Rekvisitliste udleveret. Manger  
- Claus Mikkelsen har orienteret om sit nye projekt - et månedsmagasin dækkende Skive 

Kommune 

med 10 årlige udgivelser med minimum 84 sider hver gang. Aftale med trykkeri er på 

plads. De første artikler er skrevet bl.a. om Brokholm Sø-naturprojekt. 

Første nr. udkommer i april/maj. Jens Jacobsen har lovet at skrive artikel om adelen i 

Salling omkring 1500-tallet - altså også om Tyge Krabbe. 

Det trykkes i 10.000 eksemplarer og uddeles gratis. Betaling af tryk og honorarer sker 

gennem annoncer og "firmaartikler", events-artikler o.l. der skal lave PR for 

pågældende. 

Landsbyklyngen fik et tilbud på 3 siders omtale af friluftsspillet og en annonce på fx 

bagsiden. 

Pris pr side er 6000 kr. Dog kunne 4. side fås for 4000 kr. 

Beslutning: for dyrt 

 

- Anmodning om lån af scenegulv gratis af Lem Kulturhus og Lem Skole. Strøer skal 

anskaffes. 

Skolen har sagt ja. Kulturnetværket behandler anmodningen 6. feb. 

 

- PR for forestillingsdatoer. 

Genopdag 1. juni Skive Rene bestiller plads 

Kalender Naturpark med dato for Friluftspillet 

 

6. Orientering fra og opgaver til arbejdsgrupper: 

- Fondsansøgning til Vendsyssel Sparekasse er indsendt. 

- Siddetribuner er bestilt 

- Manuskript er sendt til trykning 

- PR for friluftsspil 

- Snak med rideskole 

Bustrup evt. kaffe i pause, mad før 

7. Arrangementer i 2019: 

Klyngevandring(er): Jens Knudsen har tilbudt at arrangere en vandring. 

Evt vandring omkring Bustrup 

8. Generalforsamling 26. marts 2019 kl. 19.00 Lem Kulturhus - biblioteket 

Minimum dagsorden i følge vedtægterne. 

§ 5. Styregruppens forslag til dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 
 



- Valg af dirigent og referent 
- Styregruppens årsberetning 
- Godkendelse af revideret regnskab 
- Godkendelse af styregruppens forslag til fastsættelse af kontingent 
- Indkomne forslag: Vedtægtsændring indsendt af styregruppen 20. feb. 2019. 
- Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter (disse må ikke være medlemmer af 

styregruppen) 
- Eventuelt 
 

På styregruppemøde 10. september 2018 besluttedes at ændre vedtægterne på 

førstkommende generalforsamling. 

Ændringsforslaget har været udsendt moderforeningerne. Godkendt i Ramsing, Vejby og 

Håsum. Vagn Lykke, Lem påpegede, at generalforsamlingen kan ændre vedtægterne uden 

høring. Der er ikke indkommet indsigelser. 

        

Følgende er i dag med i styregruppen:  

Ramsing Uffe Holst, Birgit Madsen og Connie Andreasen 

Håsum Svend Skov Madsen og Mikkel Ruud Jacobsen 

Vejby Rene Laursen og Jens Knudsen     

Lem Aage Dahl og Aksel Christensen  

              Følgende er udpege til revision:  

   Anton Pedersen, Ramsing og Jens Jacobsen, Lem  

Birgit Trærup, Håsum revisorsuppleant. Svend følger op  

Bilag til indkomne forslag: 1. De vedtagne vedtægter. 

  2. Forslaget til de ændrede vedtægter. Uffe Holst gennemgår  

 

Beslutning: 

- Godkendelse af dagsorden og dermed også ændringsforslaget  

- Drøftelse af indhold i Styregruppens årsberetning Åge Dahl mailer forslag rundt 

- Forslag til dirigent og referent findes. Jens Knudsen, Mikkel Jacobsen 

- Henvendelse til moderforeningerne vedr. styregruppens sammensætning og valg af emner 

til revisionsopgaven, som bestemmes af moderforeningerne. 

- Revision af regnskab gennemføres. (ikke revision af DGImidler) 

 

9. Eventuelt: 

- Forslag til ny mødedato 18 Marts Lægårdvej 8, håsum 

Indlæg fra Peter Steens se mail. Eks. Mere levende hjemmeside, hvem kontakter man som mulig 

frivillig. Værdsætte frivillige. 



  

 
 

 

 

 

 

 


