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Styregruppemøde nr. 17  

Tid: Mandag den 11. juni 2018, kl. 19.30 – 21.30 

Sted:  Lem Kulturhus  

Deltager:  Suzanne Ditlevsen, Peter E. Steens, Svend Skov Madsen, Mikkel Rud Jakobsen, Mads 

Madsen, Birgit Madsen, Uffe Holst, Aksel Christensen, Aage Dahl, Jens Knudsen og 

Rene Laursen 

Afbud:  Ingen 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 14. maj 2018 

Godkendt 

 

2. Bordet rundet 

St. Hans i alle 4 klyngelandsbyer 

Bredbåndspulje: Orienteringsmøde i Viborg 19. juni kl. 16 – 18. Søg selv flere oplysninger på 

internettet. 

Bosætningskonsulent og naturkonsulent ansat i Skive Kommune 

 

3. Historisk friluftsspil på Bustrup – fast emne fremover 

Prospektudkast gennemgås – herunder budgettet for friluftsspilet.  

Rene har arbejdet med budgettet og fremsendt forslag med flere relevante udgiftsposter. Det 

reviderede forslag ses i vedhæftet prospekt. 

Ansøgninger og ansøgningsadresser: Rene har oplistet en række i det vedhæftede budgetforslag. 

Bilag: Prospekt og Budget 

Jens og Vagn inviteres til deltagelse i behandlingen af punktet 

Udkastet godkendt med mange positive bemærkninger. 

Arbejdsfordeling drøftedes. Jens og Vagn arbejder videre med organisering af grupper vedr. 

arbejdsgrupper som fx optrædende, dragter, rekvisitter, lyd mm.  

Styregruppen varetager ansvaret for nedsættelser af grupper med fx fundraising og 

projektgruppe(r) til udarbejdelse af projektplan indeholdende sceneforhold, tilskuerpladser, 

annoncering, toiletter, fortæring, salgsboder, billetter, tilladelser fra myndigheder, kontakt til 

erhverv. 

Ansøgningsmuligheder:  

Landsbyudvalget og Kulturudvalget, Skive Kommune. 

Statens Kulturfond, Egnsspil 

Bustrup Fonden 

Sparekassen Vendsyssel, Salling Bank, Sparbank Vest Fond, Nordea 

Realdania, Mærsk Fonden, Den Obelske Fond, Færch Fonden 

Region Midt kulturfond, 

Rent Liv Skive Kommune: Underskudsgaranti 

Kontakt til lokale erhvervsdrivende vedr. fx reklamer, materialer, el-tavle, logo mm. 

Drøftes videre på Styregruppemøde 27. juni 18.30. Sted:  Loppen Ramsing 
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4. Landsbyklyngen Vestrum ved Carsten Meller har meldt tilbage, at man er interesseret i en 

erfaringsudveksling. Undertegnede har svaret tilbage, at Sydvest Salling vil sende nogle datoforslag 

for mødetidspunkt. 

Suzanne foreslog, at der skulle drøftes succeser og udfordringer. Eksempler noteres. 

Tidspunkt for mødet bliver efter Håsum Markedet 2. september. 

Emner: Borgerinvolvering, aktuelle brændende emner, angst for samarbejde med tidligere 

konkurrenter, processen har givet tillid til hinanden, tiden giver tillid, Hvad gør man i Vestrum, 

klyngearbejdet har ikke et facit, begynde med små projekter som fx klyngevandring, -cykling, -

besøg, tilflytterparty, bo gratis en tid med præsentation af børnepasning, skoler, fritid, flere 

hushandler, Skives bosætningskonsulent, bredbånd, læs om Ringkøbing-Skjerns landdistriktspolitik 

 

5. Strategiplan 

Ændringer vedtaget på sidste møde er indarbejdet bl.a. er Visionsplan rykket frem som første 

punkt. 

Billeder: Eksempler vises. DGI udvælger blandt de tilsendte 

Oplægget godkendt. Suzannes fotos suppleret med nye fotos fra klyngen sendes til DGI. 

 

6. DGI`s deltagelse i projektet Landsbyklyngen Sydvest Salling slutter i aften. 

Resultatet af DGI`s elektroniske evaluering foreligger ikke på aftenens møde. 

Hvis tiden tillader der, kan aftenens deltagere drøfter de 1½ år, der er gået. Succeser og 

udfordringer.  

Se punkt 4: Her blev succeser og udfordringerne drøftet 

 

7. Store sommerhuse ved Hostrup Strand. 

I strategiplanen er indføjet, at der pt. sker en god udvikling i turismen i området pga. opførelse af 

endnu to store sommerhuse. Hvert hus forventes at have knap 1000 overnatninger pr hus. 

I de sidste to uger har Skive Folkeblad bragt artikler, hvori der berettes om utilfredse 

sommerhusejere, som frygter, at husene vil blive anvendt som lejrskoler med megen uro til følge. 

Naboerne har meddelt, at man vil sagen så langt som muligt for at undgå opførelse af de to huse. 

Skive har givet tilladelse til opførelse, men har valgt at genbehandle ansøgningen. 

Vil styregruppen og moderforeningerne udtale sig sagen til Skive Kommune? Klyngen vil 

efterfølgende sikkert blive kontaktet af journalister.  

Styregruppen går ikke ind i sagen 

 

8. Evt. Afsked med Suzanne Ditlevsen. Herefter på egne ben. 

Suzanne udtrykket håb om godt samarbejde. Igen opfordrede Suzanne til at få flere inddraget i 

klyngearbejdet. En opfordring, der vil blive taget alvorlig, da det er nødvendigt. 

 

9. Næste mødedato. 

Den 27. juni 18.30 Loppen Ramsing 

 

Referent Aage  

 


