
 

 

Lem 9. september 2019 

 

Referat af styregruppemøde nr.31     

25 september 2019 

Sted: Lem Kulturhus 

Tid: 18.30 

Tilstede: Aage Dahl, Rene Laursen, Jens Knudsen, Connie Andersen, Inger Lise Dahl, Birgit Madsen, Svend 

Skov Madsen, Mikkel Rud Jacobsen, Anders Svensson, afbud fra Aksel Christensen og Peter Stens 

 

1. Godkendelse af referat – Godkendt. 

2. Orientering ved formand 

a. Indlæg Hjerk-Harre – klynge eller ikke klynge (Sydvest-Salling med?) To landsbyer er ikke en 

klynge. 

b. Foredragsrække Østsalling klyngen, Glyngøre og Hjerk-Harre: SydvestSalling vil byde ind 

næste år. 

i. Ole Riis – er afviklet 

ii. Professor Peter Plant: Borgerdrevet udvikling 2. okt. 19.30 Hjerk Forsamlingshus 

iii. Skives bosætningskonsulent Helle Dalsgaard: Hvordan skabe øget bosætning. 

Træmuseet Oddense 14. nov. kl. 19.30 

iv. Simon Schârfe Rasmussen – DGI kontaktede undertegnede på mødet i Hjerk og 

forespurgte om klyngen ville medvirke i DGI-video om klynge-gåture. Populære og 

samlende og sunde. Han ville måske henvende sig senere. 

 Lem Borgerforening planlægger tur til det nye vandværk og vil gerne med i 

samarbejdet. Skive Vand vil gerne medvirke. Hvad siger klyngebestyrelsen? 

SydvestSalling deltager gerne, Aage tager kontakt. 

c. Landsbytopmøde Vestervig 15. okt. 2019 17.30 – 20.30 Teglgårdsvej 5 Vestervig – se bilag 2 

Aage samler deltagere via mail. 

d. Ansøgning: Porten på Bustrup indsendt til ”Mødesteder Realdania” Ok. 

 

3. Orientering bordet rundt: 

a. Fibernet Der er vist interesse fra flere udbyder, det køre. 

b. Håsummarked Godt marked, alle stadeplaser udsolgt,  

c. Sommerfest Lem Fest lørdag aften aflyst, måske pga. Bryllup og musik i Balling 



 

 

d. Evaluering af afslutnings-kom-sammen-fest God fest, evt. afholde hjælperfest hvert år for 

frivillige. 

e. På hat med tiden: Nordfjends: Kunst og spisebod 

f. Lem-Vejby – Lihme seniorer: Åletur 

g. Sylvester Larsen – 6. okt. Lem Samlingshus stadig billetter til salg 

h. LMI 30 år – Ib Grønbæk – udsolgt. 

i. LMIs vintersæson startet – godt og stort program. 

Vejby holder områdes største HØSTFEST 5 okt. 

Ramsing: Posefest 26 okt, Gymnastik startet, Onsdagshuset startet, Halloween. 

Bustrup: 3 okt. Kl.13-15 20 år på Landtingvej 48, Gydebanken ved Bustrup har allerede give 

mere liv i åen.   

4. Økonomi Gennemgået 

 

5. Genoptagelse af pkt. 9 fra sidste og forrige møde vedr. nye initiativer:         

Fortsat drøftelse af til nye opgaver og emner fra sidste møde:  
-Foredrag rundt i de forskellige foreninger. Eksempler: 

i. Ole Riis – er afviklet 

ii. Professor Peter Plant: Borgerdrevet udvikling 2. okt. 19.30 Hjerk Forsamlingshus 

iii. Skives bosætningskonsulent Helle Dalsgaard: Hvordan skabe øget bosætning. 

Træmuseet Oddense 14. nov. kl. 19.30 

-Hjælpe foreningerne med fundraising. + 
-Kulturrally evt. næste år  
-Skilte klyngen – kun kommuneveje i Sydvest Salling Måske kun i landsbyerne 
-Bustrup mountainbike rute Bustrup, ansøgning om fonde´ 
-Natur ruter  
-Kunst udstilling Kommer igen på Bustrup 
-Små primitive huse gerne på hjul Til udlejning i naturen Bustrup og Bonderøven er igang 
-interview af borgerforeninger til Bustrup Bladet Bustrup 
- Indkalde foreninger i Sydvest Salling efter sommerferien Conni, Aage, Mikkel, Rene 
indkalder til møde 
- møde med moderforeningerne Sammen med de andre foreninger. 
- Jens: one-man-show  Ikke endnu  
- Foredrag / Århus Universitet 
- Bustrup med indlæg.  
Hundetræner, lystfisker, fuglespotter  
Foredrag med: tidligere udsendt Michala Thomsen, Marianne Jørgsen, Forfatter til 

Stubbegård kloster, Bonderøven, Skive bands---- Anders, Rene, Aage. Birgit spørger i Ramsing for hjælp til 
ider´(hvordan) 

- vandreture (delvis behandlet i pkt. 2c) Knud, Svend, Ingerlise 
-  Borgermøde igen? 
- erhvervsfolk i klyngen? 
2020 musik/ underholdning  

6. Evt. herunder næste mødedato. 
Næste møde Lægårdvej 8 Håsum 

Ramsing og Håsum skal finde en repræsentant til formøde til landsbyudvalgsmøde 4 gange årligt af 

en times tid 



 

 

 


