
     16 november 2019 

 

 

Referat af Styregruppemøde nr.32    

Onsdag 13. nov. 2019 

Sted: Lægårdsvej 8, Håsum 

Tid: 18.30 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat Ok 

 

2. Orientering ved formand 

a. Simon Schæfer, DGI fandt andet sted til videooptagelse af vandreture Vi byder ind en 

anden gang 

b. Landsbyudvalg; fra Ramsing Anton, fra Håsum Kirsten Høj. 

 

3. Orientering bordet rundt 

a. Fibernettet up to date Vejby er oppe og køre. Lem er godt på vej. 

I resten af området er der nu muligt at tilmelde sig via Eniig eller Waoo. Folk 

som vi har fået fuldmagter fra, bliver kontaktet herom          Jens Knudsen  

     Mikkel Jacobsen 

 

b. Bosætningskonsulent Helle Dalsgaard Skive Kommune på Oddense Træmuseum 14. nov. 

19.30. Entre 75.00 kr. 

c. Vejby: høstfest 

Lem: koncert med Sylvester Larsen, god koncert, desværre kun 42 deltagere. Running                                                                

dinner, koncert i kirken, Spil Dansk Dag i Trompetsalen, LIM 30 år fejret med Ib Grønbæk. 

Ramsing: Halloween aflyst. Posefest super fest. Julepynt klargøres, gymnastikhold 25 

deltagere, opstart af syhold. 

Håsum: nyt medlem i bestyrelsen, arbejder videre med Håsum Hus. 

Bustrup: vinterkoncert i Holstebro, krisecenter, arbejdsmarkedsforløb for kvinder med 

anden etnisk baggrund, se tillæg.  

   

 



4. Økonomi – ingen forbrug siden sidst 

 

5. Peter Steens Skive Kommune indbyder til kursus om rekruttering, motivering og fastholdelse af 

frivillige mandag 18. nov. kl. 16.30 – 21.00 Den blå Diamant. Tilmelding senest 13. nov. Max 

deltagerantal 36. Der opfordres til max 2 – 3 fra hver forening. 

Undertegnede vil gerne deltage. Hvem mere er interesseret?  

Del meget gerne dette tilbud til foreninger i lokalområdet. Jeg har skrevet til Borgerforeningen i 

Lem og LMI 

Vi har samlet fire deltagere. 

6. Rene forespurgte om muligheder for anvendelse af ”Vores natur – puljen”. Puljen formål er at 

skabe aktiviteter, hvor den lokale natur anvendes til at skabe oplevelser og aktiviteter. 

Ansøgningsfrist 15. nov. 2019  

 

7. Birgit orienterede om kontakt til Poulsen og Vester, som svarer positivt til deltagelse i at brande 

området. Birgit arbejder videre med hjælp fra Rene 

Hej Anna 

Jeg skriver på vegne af landsbyklyngen Sydvest Salling, som består de 4 landsbyer Lem, 

Vejby, Håsum og Ramsing - alle beliggende i Spøttrup. 

Vi har i styregruppen talt om, hvad vi kan gøre for at få nye tilflytter til at få interesse for at 

flytte til egnen. Vi prøver gennem vores hjemmeside, at kunne vise, hvad der sker og hvad 

der findes i området.  

Så er det jeg vil høre, om EDC-Oddense er interesseret i at få en link til ejendomme, der er 

til salg i de 4 ovennævnte landsbyer på vores hjemmeside under boliger. Prisen er ikke 

bestemt, men pt regner vi med det skulle være gratis. Dette forslag vil jeg tage op til næste 

styregruppemøde, som er d. 13. november.  

Med venlig 

Birgit Madsen 

8. Foredragsemner:     Event. 

Rene´, Anders, Aage og Birgit Arbejder videre, evt. med et større engagement sidst forår. 

Michaela Thomsen årgang 1977 – professionel soldat – udsendt flere gange – speciale: 

hundefører/bombehunde.  

Vil gerne komme og fortælle om sit liv siden barndommen i Vejby og skoletiden i Lem. 

Foredraget/fortællingen bliver om sit arbejde. Prisforlangende kr. 600,00 

Marianne Jørgensen foreslået 

Priorinden på Stubbe Kloster – forfatter? Pris 3000 kr. – helst i december eller januar. 



Bonderøven? 

9. Møde med foreningerne: Oplæg fra Rene, Connie, Mikkel og Aage kommer med oplæg. 

10 Vandreture: gruppe nedsat: Jens, Svend og Connie – nyt?   

  

11 Landsbyklyngen Vestrum satser meget på alternativ transport og har i samarbejde med flere 

parter   anskaffet 8 biler: 3 Hyundai elbiler, 4 stk. Suzuki Celerio benzin og 1 Opel 9 

personers      

  

12 EVT. herunder nyt mødedato  

Næste møde d. 8. januar 2020 kl. 18.00 

Sted ? 

 

 

 

Tillægsdagsorden til dagsorden 32 

 

13. Projekt RummeligiMidt.dk giver mulighed for at starte 2 projekter. Bustrup agter at ansøge som 

deltager med Skive Jobcenter, LOS og Sydvest Salling som samarbejdspartnere. Bustrup kan tilbyde kvinder 

med anden etnisk baggrund et forløb, som forbedrer deres muligheder for blive inkluderet i på 

arbejdsmarkedet.  

Bustrup tilbyder i dag pædagogisk arbejde, der sigter mod at få personer inkluderet på arbejdsmarkedet og 

i samfundet. Bustrup har lokaler, 25 ha landbrug med grøntsager og hønseri, driver Cafe Borgen, 

samarbejder med landsbyklyngen, driver videns- og kursuscenter og fitnesscenter og har galleri, 

kunstværksted, teatersal og musikværksted. 

Dertil kommer dagskole, opholdssteder og kvindekrisecenter. 

En godkendelse vil medføre ansættelse af 4 personer + gæstelærere og frivillige. 

 

14. Til orientering. Bustrup ansøger om opstart af krisecenter på Håsum gl. skole. 

 

15. Realdania har meddelt, at man har valgt ikke at støtte ansøgning om oprettelse af mødested på 

Bustrup.  

I Nyhedsbrev meddeler Realdania, at man har valgt at støtte 14 stærke ideer til mødesteder i 

landsbyklynger fx Damarks flotteste busskur og ventested løftes socialt mødested. 



Kronjylland vil man skabe et mødested for den uorganiserede del af idrætslivet som udgangspunkt for 

outdoors´´aktiviteter 

Rundt om Hammer Bakker laver et mødested med fokus på natur og bevægelse. 

Realdania åbner op for en ny 2. ansøgningsrunde med udløb 1. sept. 2020, hvor man vi fremme nye 

fællesskaber og fritidsliv, styrke lokalt samarbejde, skabe synergi mellem klyngens landsbyer – gerne 

med afsæt i de stedbundne potentialer. 

 

15. Friluftsrådet referer erhvervsminister Simon Kollerup for at ville sætte bæredygtig turisme højere med 

vægtning af nationale net af stier og ruter 

16. Flere fonde har afsat 6 mio. til lokale foreningers naturaktiviteter i 2020. Desværre er ansøgningsfristen 

15. nov. Er videresendt til Spøttrup Turistforening. 


