
Referat Styregruppemøde 25 

 

Styregruppemøde nr. 25 

18. marts 2019 Mikkel Rud Jacobsen Lægårdsvej 8, Håsum 

 

Deltagere: Svend Skov Madsen, Mikkel Rud, Connie Andreasen (afbud), Birgit Madsen, Uffe Holst 

Afbud), Aksel Christensen, Aage Dahl, Jens Knudsen, Peter Steens, Rene Laursen. 

Anders Svendson og Jens Jacobsen inviteres 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat.  Ok 

 

2. Formandsorientering 

a. Øveaftener friluftsspillet er i gang.  Vi er velkommen til at kigge forbi. Kaffen betales 

af DGI- miderne, kagebager bliver tilbudt 50,- fra DGI-midlerne pr. skærekage 

b. Artikel vedr. friluftsspillet er skrevet og kommer i PSavisen næste gang 

c. Jens Knudsen, Rene Laursen, Vagn Lykke og Aage Dahl deltog i VIP-event for klynger 

i Aarhus 2. marts. Indlæg kan ses på facebook – landsbyklynger 

Realdania har en pulje på 50mil. Til klynger til mødesteder 

3. Bordet rundt 

a. Fastelavnsfester i Ramsing, Lem og Håsum Ramsing: ca. 80 deltager i til 

fastelavn. Deltager i Renby d.30/03. ny webmaster ung pige. 

Lem: Generalforsamling i Borgerforening 15- 25 fremmødte, Deltager igen i renby 

med pølser og vand til slut ca.60 deltager, 80 til Fastelavnsfest 

Vejby: Generalforsamling 36 deltager, fastelavnsfest 25 festede 

Håsum: Ny forening ”Fællesvejen Lægårdvej”, Der afholdes generalforsamling i de 

gamle fabriksbygninger 

b. Generalforsamlinger – mange. Kulturnetværket 25. marts 

c. Bustrup har indsendt ansøgninger til fonde vedr. etablering af stier og Tarzanbane 

Først Bustrup Fonden 

d. Rene: Ændringer af områdeinddelingen i Skive Kommunes landistrikter. Næste 

møde i Landsbyudvalget. 

 

 

      



4. Økonomi: Til orientering 

a. Forbrug af DGI-midler incl. ekstra eksemplarer af DGI-tryksager. Lise Grønbæk har 

sendt opgørelse. Dette regnskab fremlægges til klyngens generalforsamling. 

Lise Grønbæk accepterer udgifter i forbindelse med friluftsspillet fx tryk af 

rollehefter.  

b. Ingen afgørelser endnu vedr. ansøgninger til fonde. 

c. Klyngens økonomi – bilag vedhæftet 

 

 

5. Friluftsspillet 

a. Vandretur(e) i forbindelse med friluftsspillet. Kan nå at komme med i Skive 

Kommunes annoncering – sammen med friluftsspillet. Kan og skal det afvikles???  

Er sat i gang, fredag og lørdag kl. 16.30 inden spisning   

b. Sy og rekvisitgruppe er startet op i det små. Der er taget mål til dragter til de første 

25 dragter.                     

Sygruppen er orienteret om beløb til dragter. På loppemarkeder indkøbes fx gamle 

hørduge til dragter og rekvisitter til scenebrug. Joan Andersen, Lem står for Skive 

Amatørteaters kostumeafdeling Spøttrups venner rydder op dragter til leje 50,-pr 

stk. skal ikke vaskes, andet isenkram låner i frit  

c. Aftale vedr. leje af siddetribuner, toiletvogn og lydvogn er klaret. 

d. Aftale vedr. lån af scenegulv er på plads. Arbejdsgruppen ikke på plads endnu. 

Opstilles 1.juni Arne har holdet 

e. PR-gruppen afholder møde inden 18. marts – Rene og Svend redegør 

i. Aftale med Skive Folkeblad om interview 

ii. Annoncering 

iii. Indlæg vedr. Tyge Krabbe som person til ugeaviserne, Midt på Ugen 

og UP DATE, TV/MV m.fl. 

iv. Pjece 

v. Billetter og billetbestilling 

iv. 

 Gruppen arbejder videre med deres oplæg 

Der er sat navne på ansvarlige for de forskellige arbejdsopgaver se mail 

fra Rene 

Til udgifter kan Kommunen udbetale et acontobeløb 50.000,- 

VIP aften i samråd med Jens Jacobsen, Hvilken dag er bedst  

Tider for opførelse : Generalprøve 12. juni kl. 19.00- 21.15 

  Præmiere 13. juni kl. 19.00- 21.00 

  2. opførelse 14. juni kl. 19.00- 21.00 

  3. opførelse 15. juni kl. 19.00- 21.00 



  4. opførelse 16. juni kl. 14.00- 15.30 

 

6. Forberedelse til Styregruppens generalforsamling 26. marts Lem Skoles bibliotek 

a. Kaffe og kage ? 

b. Beretning – bilag kommer – beretningen er pt for lang Åge arbejder videre  

c. Er aftalerne med revisorer og suppleant afklaret? Revisorerne er klar Anton 

Pedersen og Jens Jacobsen 

Svend følger op på Birgit Trærup 

 

7. Evt.  

8.  

a. Mødedato næste møde. 9 april Bustrup, 29 april Vejby, 21 maj ?  

1 juni genopdag Skive Rådhustorvet 

b. Invitere Lihme ind i samarbejde Hvis de henvender sig, tager vi det op efter 

Friluftspillet 

 

 

 

Med venlige hilsener 

SydvestSalling 

 

 

 

 


