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Styregruppemøde nr. 19  

Tid: Onsdag den 8 august 2018, kl. 18.30 – 21.00 

Sted:  Lægaardvej 8 Håsum 

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:   

Borgerdeltager:  

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste styregruppemøde. 

Godkendt 

 

2. Formandsorientering.  

        Forslag til møde med Vest-Rum Klynge – 26. september 

        Støtteerklæring  for Ride-klub Lem sendt til Skive Kommune 

        DGI ikke klar med Strategiplan 
 

3. Bordet rundet siden sidst. 

▪ Ramsing 

holdt sommerferie 

▪ Håsum 

Arbejder på kommende Håsummarked 

▪ Vejby 

Renset sø i bypark 

▪ Lem 

Forberedelse af byfest, med gratis musik, børnedag fredag i samarbejde med 

VSD-Lem. 
▪ Skive kommune 

 

4. Orientering om møde i Praktiskg ruppe 

Ændringsforslag til budget fra friluftsspil. Nogle af forslagene er: 
 

 
VIP-forestilling: Åbningsgalla 20.000 – medtaget er 2000 i sendte ansøgninger 

Generalprøve for frivillige, presse, sponser 

20.000.- til forplejning af skuespillere 
 

Uniformering                                   6.000 – husker ikke – ikke med - forglemmelse?   
Trøjer til hjælper 
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Afspærring                                       5.000 – ikke medtaget    

Sikket ikke nødvendigt 
 

Affaldsspande                                 500 – ikke medtaget  

Container 

Genetablering                                 8000 – medtaget 

Salgsboder                                       5000 – 10000 – ikke medtaget.  

Salg skulle gerne give overskud 
 
Punkterne debatteres på mødet 

Fra Thyspil 

        blev der vist brochure 

        indgang 110,- Med mad 220,- 

        3 toiletter i alt 

        Spejder solgte øl/vand, kaffe/kage 

        Færdsel på skuespilleplads 
 

5. Orientering om 2 lange møder i Fundraising-gruppen. De 3 ansøgninger kan 
præsenteres på mødet. 
a.   Ansøgninger sendt til Landsbyudvalget, Kulturudvalget og Rent Liv 

b.   Næste sendes til Sparvest Fonden           

Sendt mandag inkl. vedtægter 

c.    Andre på planlægningsstadiet er Salling Fondene, Færch Fonden    
Mærsk, Sparekasser 

d.   Gode råd om emner til ansøgninger 
 

6. Strategiplanen er indsendt. Spørgeskema til de enkelte medlemmer i styregruppen 
endnu ikke modtaget. 
Styregruppen vedtog på sidste møde, at offentliggørelsen skulle være et 
lokalt arrangement. Besked herom sendt til DGI. 
Arrangement stående med cafe-borde kan give mere liv 

 

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

8. Efter konstitueringen bør klyngen få klaret de krav, der stilles til godkendelse af 
kasserer, cvrnr. mm.     
Konto nr. 

 

9. PR-gruppen blev nedsat. Der bør vist tages kontakt til de indbudte og en indkaldelse 

til en drøftelse af opgaverne. 
 

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

Støtteskrivelser til Håsumhus og til Lem Rideskole. Er vi klar til det? 
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11. Besøg af Vestrum - Carsten Meller 

Vores næste store projekt er Naturens dag den 9. september, så vi kan mødes med jer 

herefter, undtagen uge 39. 

 

Undertegnede har misset datoen for mødet, som vi aftalte på sidste møde – hjælp 

•       Forslag er den 26. september 

 

12. Evt.  

▪ Gennemgang af vedtægter næste møde 

▪ Lem brug gerne SydvestSalling.dk det gælder alle 

▪ Tænk over brug af mail, tjek adresselisten, Brug ”svar alle” så alle ved hvad 

▪ der sker 

▪ Dagsorden sendes til styregruppen, ellers findes den på SydvestSalling.dk 
kan også sendes til relevante personer der er med på dagsorden 

▪ Dagsorden sendes også til Skive Kommune (Peter Steens) 
 

13. Næste møde dato og sted. 

Mandag den 10. september Lem kulturhus 18.30 

 

 

 

 

Referent Mikkel Jacobsen 

 


