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Styregruppemøde nr. 20  

Tid: Mandag 10. september 2018, kl. 18.30 – 21.00 

Sted:  Lem Kulturhus  

Deltager:  Svend Skov Madsen, Mikkel Rud Jakobsen, Connie Andreasen, Birgit Madsen,  

 Uffe Holst, Aksel Christensen, Aage Dahl, Jens Knudsen og Rene Laursen 

Kommune repræsentant: Peter Steens   

Afbud:  Peter Steens 

Borgerdeltager:  

Dagsorden: 

1. Provins/Håsumhus  

Provins (Henrik Villadsen) kommer og vil gerne hører styregruppen til hvordan landsbyklyngen 

forholder sig til fysisk byggeri. Afsat 20 min.  

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste styregruppemøde. 

 

3. Formandsorientering.  

▪ Lise Grønbæk, DGI vil gerne have indlæg til DGIs blok vedr. gode historier – fx 

donation til friluftsspillet og Støtteskrivelser til Håsumhus og til Lem Rideskole. 

Er vi klar til det? 

 

▪ Spørgeskema til de enkelte medlemmer i styregruppen bliver udsendt efter 10. sept. 

 

 

4. Bordet rundet siden sidst. 

▪ Ramsing 

 

▪ Håsum 

 

▪ Vejby 

 

▪ Lem 

 

▪ Skive kommune 
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5. Orientering fra arbejdsgrupper 

▪ Orientering fra Pr-udvalget 

Havde møde den 21. August  

Vi havde 3 punkter på dagsorden. 

Kort gennemgang af hjemmeside.   

Hvordan får vi bedre kontakt til foreningerne i klyngen. 

Hvordan griber vi klyngespillet an i kommunikationsgruppen. 

              

▪ Orientering fra Fundraising-udvalget 

Møde i landsbyudvalget ti. 20. sept. sept.                              

Spar Vest Fond møde 28. aug.  Tilsagn 125.000 kr.                              

Kulturudvalget Skive Kommune møde medio sept.                              

Nyt møde angående nye ansøgninger efter 20. sept.               

Ansøgninger sendes til sparekasser, Færch, Mærsk og Salling Bank: Datoforslag 

findes. 
 

6. Strategiplanen er modtaget i 50 eksemplarer.                

Styregruppen vedtog på sidste møde, at offentliggørelsen skulle være et lokalt arrangement. På 

sidste møde taltes der om et arrangement med stationer ved cafeborde. 

Undertegnede foreslår korte oplæg fra styregruppemedlemmer om enkelte emner og lade Jens 

tage det største indlæg vedr. friluftsspil og bruge friluftsspillet i indbydelsen for at få flere til at 

møde frem. 

Er styregruppen klar til at fastlægge tidspunkt og form? (og evt. servering 

 

7. Økonomi – ingen ændringer siden sidst – forbrugt er 8764,48 kr. 

Connie har tilmeldt foreningen til CVR registret. 

Banken skal have kopi af vedtægter, referat fra stiftende generalforsamling og reg. 

Attest fra cvr. Samt vi skal udfylde en blanket.   
 

8. Møde med Vestrum 26. sept. Indhold og form fastlægges.                          

Emner til drøftelse: Fællesspisning i Ramsing, kort beretning om opstart af klyngen, lidt 

om de 4 sogne, friluftsspil, strategiplan, naturpark, Håsum markedet, Håsumhus mm. 
 

9. Ændring af vedtægter. På sidste styregruppemøde fremkom ønsker om ændring af 

vedtægter.  

Uffes sidste forslag var styregruppen enige om. Dette forslag er godkendt i Vejby og 

Håsum. Måske også i Ramsing. Ikke i Lem. 

Uffe anmodes om at sende forslaget ud til styregruppens medlemmer som bilag til 

punktet. 

Da styregruppen tidligere har godkendt forslaget, forventes ikke debat om indholdet.  

Styregruppen skal indstille forslaget til godkendelse i de 4 ”borgerforeninger” 

 

10. Næste møde dato og sted. 

 

11. Evt. 

Referent   


